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ПЪРВИ РАЗДЕЛ  

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА  

 

на дейността на Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов” 

град Кърджали през учебната 2018/2019 година 

 

 ПГИ „Алеко Константинов“ е училище с професионална насоченост, в което се 

обучават ученици по професии и специалности от списъка на професии и специалности за 

професионално образование и обучение. 

Планирането и организацията на дейността на ПГИ през 2018/2019 г. е реализирано 

на основата на нормативната уредба в областта на образованието и приетите от 

Педагогическия съвет училищни документи, а те са: 

 Актуализирана Стратегия за развитие на Професионална гимназия по 

икономика „Алеко Константинов“ за периода 2016/2020 г.; 

 Годишен план, включващ годишни планове за дейността наметодическите 

обединения и училищните комисии; 

 Правилник за дейността на ПГИ „Алеко Константинов“; 

 Правилник за вътрешния трудов ред;  

 Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд. 

Анализът има за цел да направи обективна оценка на дейността на ПГИ през 

изминалата учебна година и да даде насоки за оптимизирането ú през следващата учебна 

2019/2020 г. 

Приемът за учебната 2018/2019 г бе изпълнен на 100%. В ПГИ се обучаваха ученици 

в 18 паралелки в дневна форма на обучение, в 4 – задочна форма на обучение и 18 ученици в 

самостоятелна форма на обучение. 

Приемът за 2017/2018 г. се реализира в 3 паралелки за следните професии и 

специалности: 

 Оперативно счетоводство, ІІІ квалификационна степен с разширено изучаване 

на английски език – 1 паралелка с 26 ученици 

 Икономическа информатика с интензивно изучаване на  английски език, ІІІ 

квалификационна степен – 1 паралелка с 26 ученици 

 Банково дело, ІІІ квалификационна степен, с нито интензивно нито разширено 

изучаване на чужд език – 1 паралелка с 26 ученици.  

В задочна форма на обучение се обучаваха 80 ученика. 

Броят  и  движението  на учениците през годината е  както следва: 

Клас 

 

Брой  

учениците в 

началото на 

учебната 

година 

Брой 

ученици в 

края на 

на първия 

срок 

 Движение на ученици  

Преместени 

по тяхно 

желание 

Заминали 

в чужбина 

Преместени 

в самостоя-

телна 

форма на 

обучение 

Придош-

ли 

VІІІ а 26 26 - - - - 

VІІІ б 26 26 - - - - 

VІІІ в 26 25 2 2 - 1 

ІХ а 26 26 - - - - 

ІХ б 22 22 - - - - 

ІХ в 21 22 - - - 1 

Х а 21 21 - - - - 

Х б 26 26 - - - - 
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Ефективността на учебния процес се измерва чрез количествената  и качествената 

оценка на знанията на учениците. Количественият анализ показва, че знанията и 

компетенциите на учениците са нараснали в края на учебната година в сравнение с входното 

ниво по всички учебни предмети. Успехът по предмети и класове е представен в следната 

таблица: 

 

 

№ 

 

Клас 

VІІІ а VІІІ б VІІІ в 
 

Годишен 

успех 

Входно 

ниво 

2018/ 

2019 

Годишен 

успех 

Входно 

ниво 

2018/ 

2019 

Годишен 

успех 

Входно 

ниво 

2018/20

19 

 

1. 
Български език и 

литература 
3,92 3.30 3,88 3.16 3,80 2.90 3,87 

2. Английски език 4.38 - 4,08 - 3,84 - 4,10 

3. 
География и 

икономика 
4,23 4,60 

 
- 4,08 3.88 4,16 

4. 
История и 

цивилизация 
4,69 3.31 - - 4,08 3.19 4,27 

5. Философия  4,46 - 4,12 - 3,96 - 4,18 

6. 
Химия и опазване 

на околна среда 
4,50 3,38 - - 3,80 2,81 4,16 

7. 

Биология и 

здравно 

образование 

4,34 3,96 - - 4,20 3,48 4,18 

8. Математика  4,19 2,96 3,62 3,85 3,72 3,50 3,97 

9. 
Информационни 

технологии 
5,04 

I гр.  – 

5.00 

II гр. - 

4.54 

5,08 

I гр.  –  

4.69 

II гр. –  

4,85 

4,36 

Iгр.  –  

3.92 

IIгр. – 

4.61 

4,83 

10. 
Физика и 

астрономия 
4,96 3,62 - - 4,12 3,35 4,54 

11. Музика  5.69 - 5.11 - 5.00 - 5.27 

12. 
Изобразително 

изкуство 
5,23 

 
4,92 

 
4,56 

 
4,90 

13. 
Физическо 

въпитание и спорт 
5,16 - 5,28 - 5,43 - 5,29 

 

 

 

 

 

Х в 26 26 - - - - 

Х г 26 26 - - - - 

ХІ а 16 15 1 - 1 - 

ХІ б 23 23 - - - - 

ХІ в 25 24 1 - 1 - 

ХІ г 20 19 1 - 1 - 

ХІI а 26 26 - -  - 

ХІI б 20 19 1 - 1 - 

ХІI в 22 22 - -  - 

ХІI г 24 24 - -  - 

Общо 422 418 6  4 2 
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№ 
 

 

Клас 

  

ІХ а ІХ б ІХ в   

Годишен 

успех 

Входно 

ниво 

2018/ 

2019 

Годишен 

успех 

Входно 

ниво 

2018/ 

2019 

Годишен 

успех 

Входно 

ниво 

2018/ 

2019 

  

1. 
Български език и 

литература 
4,00 3.92 4,27 4.05 4,05 3.80 4,11 

2. Английски език 4,35 3,15 4,90 3,41 4,63 3,19 4,63 

3. Немски език 4,87 - 4,77 - 4,50 
 

4,57 

4. 
География и 

икономика 
4,12 – 3.36 – 3.48 3.30 3,99 

5. 
История и 

цивилизация 
4,31 – 4,28 – 3,77 3.57 4,12 

6. Философия 4,04 3.50 4,50 3.33 4,18 3.19 4,24 

7. 

Химия и 

опазване на 

околната среда 

4,23 3,12 4,18 3,10 4,09 3,75 4,23 

8. 

Биология и 

здравно 

образование 

4,34 3,88 4,59 3,95 4,09 3,60 4,34 

9. Математика  4,12 3,19 4,23 3,32 3,95 3,67 4,10 

10. 
Информационни 

технологии 
5,19 

Iгр. – 

4,00 

IIгр –

4,62 

5,27 

Iгр. и 

IIгр.    

5.05 

5,18 

Iгр.  –  

3,27 

IIгр.  – 

4,20 

5,21 

11. 
Физика и 

астрономия 
4,81 4,00 5,08 3,82 5,15 3,43 5,01 

12. Музика  5.27 - 5.31 - 5.43 - 5.34 

13. 
Изобразително 

изкуство 
4,73 

 
5,27 

 
5,31 

 
5,10 

14. 

Физическо 

въпитание и 

спорт 

6 - 5.52 - 6 
 

5.84 

 

 

№ 

 

Клас 

Х а Х б Х в Х г  

Годи-

шен 

успех 

Вход-

но 

ниво 

2018/ 

2019 

Годи-

шен 

успех 

Вход-

но 

ниво 

2018/ 

2019 

Годи-

шен 

успех 

Вход- 

но 

ниво 

2018/ 

2019 

Годи-

шен 

успех 

Вход-

но 

ниво 

2018/

2019 

 

1. 
Български език и 

литература 
4,10 3,62 4,35 3,73 

 

3,73 
3,30 4,03 3,34 4,05 

2. Английски език 4,05 4,09 4,62 4,42 4,73 3,69 4,61 3,96 4,50 

3. Немски език 4,57 3.66 4,50 3.57 4,62 3.65 4,42 3.10 4,53 

4. 
География и 

икономика 
4,57 3,95 4,69 4,19 4,42 3,82 4,35 3,85 4,51 

5. 
История и 

цивилизация 
3,95 3,91 4,58 4,08 4,26 4,00 4,38 4,04 4,29 

6. Етика и право 4,62 
 

5,00 
 

4,42 
 

4,50 
 

4,64 

7. 
Химия и опазване 

на околната среда 
4,19 4,00 4,12 3,92 4,35 4,00 4,19 3,81 4,21 

8. Биология и здравно 4,71 3,80 4,57 3,50 4,53 3,69 4,15 3,65 4,49 
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образование 

9. Математика 4,43 4,10 4,30 3,57 4,23 3,73 4,12 3,62 4,26 

10. 
Информационни 

технологии 
4,86 

 
5,35 

 
5,00 

 
4,85 

 
5,02 

11. 
Физика и 

астрономия 
4,86 4,90 4,85 4,42 4,80 4,15 4,00 4,00 4,63 

12. 
Физическо 

въпитание и спорт 
5,55 - 5,77 - 5,60 - 5,54 - 5,62 

 

 

№ 

 

Клас 

ХІ а ХІ б ХІ в ХІ г 
 

Годи-

шен 

успех 

Вход-

но 

ниво 

2018/ 

2019 

Годи-

шен 

успех 

Вход-

но 

ниво 

2018/ 

2019 

Годи-

шен 

успех 

Вход-

но 

ниво 

2018/ 

2019 

Годи-

шен 

успех 

Вход-

но 

ниво 

2018/ 

2019 

 

1. 
Български език 

и литература 
4,60 4,13 4,43 4,52 3,95 4,16 4,05 3,35 

4,26 

2. 

Български език 

и литература 

ЗИП 

4,73 
 

4,39 
 

3,95 
 

3,89 
 

4,24 

3. Английски език 4,47 4,25 4,52 4,52 4,42 3,12 3,78 3,25 4,30 

4. 
История и 

цивилизация 
4,93 4,13 5,09 3,91 4,38 3,75 4,37 2,44 

4,69 

5. 
География и 

икономика ЗИП 
4,44 

   
3,64 

 
3,00 

 
3,69 

6. Философия 4,80 
 

5,04 
 

4,42 
 

3,89 
 

4,54 

7. Математика 4,60 4,00 4,57 4,00 3,58 2,71 3,79 3,50 3,90 

8. 

Физическо 

въпитание и 

спорт 

6 - 5,52 - 6 - 6 
 

5,88 

           

 

№ 

 

Клас 

ХІIа ХІI б ХІIв ХІI г 
 

Годи-

шен 

успех 

Вход-

но 

ниво 

2018/ 

2019 

Годише

н успех 

Вход-

но 

ниво 

2018/ 

2019 

Годи-

шен 

успех 

Вход-

но 

ниво 

2018/ 

2019 

Годи-

шен 

успех 

Вход-

но 

ниво 

2018/2

019 

 

1. 
Български език 

и литература 
4,50 

 
4,37 

 
3,73 

 
4,38 

 
4,26 

2. 

Български език 

и литература 

ЗИП 

4,38 
 

4,05 
 

3,86 
 

4,21 
 

4,12 

3. 

Чужд език по 

професията - 

английски език 

4,58 
 

5,16 
 

5,41 
 

4,75 
 

4,98 

4. Свят и личност 4,96 
 

5,10 
 

4,64 
 

4,83 
 

4,88 

5. Математика 4,07 
 

4,32 
 

3,82 
 

4,42 
 

4,15 

6. 

Физическо 

въпитание и 

спорт 

6 - 6 - 6 - 5,33 - 5,83 
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Клас Предмет 

Количествена оценка 

1 срок 

2018/2019 

Годишни 

2018/2019 

VIII a Предприемачество 4.04 4,42 

VIII б Предприемачество 3.77 4,08 

VIII в Предприемачество 3.24 3,40 

IX а Право 4,08 4,23 

X а Право - 4,14 

Х г Право - 3,92 

ХI а Право 3,94 4,93 

ХI в Право 4,33 4,62 

VIII б Бизнес комуникации- УП - 4,77 

VIII в Бизнес комуникации- УП 3,64 4,24 

IX в Бизнес комуникации 4,14 - 

IX в Бизнес комуникации- УП 4,52 - 

X в Бизнес комуникации- УП - 4,73 

ХІ г Бизнес комуникации - 4,58 

VIII б Бизнес комуникации- УП 4,31 - 

VIII в Обща икономическа теория 4,04 4,08 

IX в Обща икономическа теория 4,10 4,23 

IX a Здравословни и безопасни условия на труд 3,85 - 

IX б Здравословни и безопасни условия на труд 4,05 - 

IX в Здравословни и безопасни условия на труд 3,90 - 

VIII в Въведение във финансите 3,88 4,00 

VIII в Въведение във финансите- УП 4,12 4,28 

ХІ а Финанси 5,25 5,66 

ХІ в Финанси 5,04 5,00 

ХІІ б Финанси - 5,58 

ХІ г Публични финанси 3,90 3,68 

ХІ г Финанси- УП - 3,74 

ХІІ г Корпоративни финанси 4,29 4,38 

ХІІ г Международни финанси - 4,29 

ХІІ г Финанси - УП 4,50 4,50 

ХІ г Банково дело 3,70 3,84 

ХІ г Банково дело - УП 4,50 4,68 

ХІ г Банково дело- ЗИПП - 3,79 

ХІІ г Банково дело 4,29 4,29 

ХІІ г Банково дело - УП 4,54 4,92 

ХІІ г Банково дело- ЗИПП - 4,25 

ХІІ г Банков мениджмънт  4,08 4,33 

ХІІ в Мениджмънт - 3,86 

ХІІ в Проектен мениджмънт - 4,55 

Х а Икономика на предприятието 4,52 4,81 

Х а Икономика на предприятието- УП - 4,67 

Х б Икономика на предприятието 4,50 4,62 

Х б/г Икономика на предприятието- УП - 4,08 

Х в Икономика на предприятието 4,26 4,76 

Х г Икономика на предприятието - 4,31 

ХІ а Икономика на предприятието 5,06 5,40 

ХІ б Икономика на предприятието 5,17 5,17 

ХІ в Икономика на предприятието 4,58 4,66 

ХІ г Икономика на предприятието - 3,68 

ХІІ в Икономика на предприятието- ЗИПП  - 4,64 

ХІІ в Икономика и организация  на предприятието  4,45 4,64 

ХІІ в Икономика и организация  на предприятието- УП  - 4,64 
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Х б Програмиране и алгоритмични езици 4,62 4,81 

ХІ б 
 

Програмиране и алгоритмични езици 5,04 5,09 

ХІІ б 
 

Програмиране и алгоритмични езици - 5,11 

ХІ б Функционални приложни програми- УП 5,43 5,39 

ХІІ б 
 

Функционални приложни програми- УП 4,84 4,84 

ХІ б КАОС- УП 5,48 5,39 

ХІ б Икономическа информатика 5,04 - 

ХІІ б Интернет и електронна търговия- УП - 5,32 

ХІ б Интернет и електронна търговия  ЗИПП - 5,36 

ХІ б Икономическа информатика - 5,35 

ХІ б Икономическа информатика- ЗИПП - 5,83 

ХІІ б Икономическа информатика 4,42 5,11 

ХІІ  в Икономическа информатика- УП - 4,73 

ІХ б Приложни програми с общо предназначение- УП 5,17 5,50 

VIII в ОТСО 4,00 4,16 

VIII в ОТСО- УП 3,48 4,00 

ІХ в Обща теория на счетоводната отчетност - 4,23 

ІХ в Обща теория на счетоводната отчетност - УП - 4,23 

Х а Счетоводство на предприятието 4,29 4,57 

Х а Счетоводство на предприятието- УП  4,19 - 

Х б Счетоводство на предприятието 4,54 4,58 

Х б Счетоводство на предприятието- УП 4,42 4,42 

Х в Счетоводство на предприятието 4,42 4,62 

Х в Счетоводство на предприятието- УП 4,64 4,65 

Х г Счетоводство на предприятието 4,08 4,15 

Х г Счетоводство на предприятието- УП 4,39 4,85 

ХІ а Счетоводство на предприятието 4,50 5,07 

ХІ а Счетоводство на предприятието- УП 4,81 5,07 

ХІ б Счетоводство на предприятието- УП 4,83 5,26 

ХІв Счетоводство на предприятието 4,35 4,67 

ХІ в Счетоводство на предприятието- УП  4,63 4,58 

ХІІ а Счетоводство на предприятието - 4,50 

ХІІ а Счетоводство на предприятието- УП - 4,96 

ХІ в Счетоводство на предприятието- ЗИПП - 4,92 

ХІІ а Счетоводство на предприятието- ЗИПП - 4,92 

ХІ а Търговско счетоводство - 4,87 

ХІ а Търговско счетоводство- УП - 4,93 

ХІ в Търговско счетоводство - 4,79 

ХІ в Търговско счетоводство- УП - 4,79 

ХІ г Банково счетоводство 3,90 4,53 

ХІ г Банково счетоводство- УП 4,05 4,53 

ХІІ а Банково счетоводство - 4,82 

ХІІ а Банково счетоводство- УП - 4,81 

ХІ а Бюджетно счетоводство - 4,93 

ХІ а Бюджетно счетоводство- УП - 5,20 

ХІ в Бюджетно счетоводство - 4,88 

ХІ в Бюджетно счетоводство- УП - 4,96 

ХІІ г Бюджетно счетоводство - 4,83 

ХІІ г Бюджетно счетоводство- УП - 5,00 

ХІІ а ЗОС - 4,96 

ХІІ а ЗОС- УП - 4,85 

Х а Макроикономика 4,90 4,76 

Х б Макроикономика 5,00 5,00 

Х в Макроикономика 5,04 4,88 

Х г Макроикономика 4,81 4,65 

ХІІ а Финансов и данъчен контрол 5,31 5,50 

ХІІ в Финансово икономически анализ и контрол - 5,00 
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ХІІ а Предприемачество - 4,83 

ХІІ б Предприемачество - 4,74 

ХІІ в Предприемачество - 3,91 

ХІІ г Предприемачество - 4,37 

ХІ г Статистика - 3,58 

ХІІ г Статистика- УП - 4,42 

ХІІ а Статистика 4,81 4,88 

ХІІ б Статистика  4,68 

ХІ а Работа в учебно предприятие- УП 5,06 5,13 

ХІ в Работа в учебно предприятие- УП 5,67 5,67 

ХІ г Работа в учебно предприятие- УП 5,00 5,42 

ХІІ б Работа в учебно предприятие- УП 5,47 5,89 

ХІІ а КОФСИ- УП 5,08 5,54 

ХІІ в КОФСИ- УП 5,41 5,55 

ХІІ а КУПС- УП 4,42 4,88 

ХІІ б Компютърно счетоводство- УП - 5,53 

ХІІ а Производствена практика - 5,91 

ХІІ б Производствена практика - 5,79 

ХІІ в Производствена практика - 5,45 

ХІІ г Производствена практика - 5,67 

 

На базата на предоставените данни е  направена сравнителна характеристика на 

успеха по класове и общо за училището за последните три години. Очертава се негативна 

тенденция. Макар със стотни, успехът през последните години намалява. През 2018/2019 г. 

той е много добър (4.60). 

 

Клас 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

VІІІ Много добър 4,74 Много добър 4,90 Много добър 4,44 

ІХ Много добър 4,59 Много добър 4,67 Много добър 4,56 

Х Много добър 4,61 Много добър 4,62 Много добър 4,46 

ХІ Много добър 4,73 Много добър 4,63 Много добър 4,75 

ХІІ Много добър 4,96 Много добър 4,80 Много добър 4,81 

ОБЩО Много добър 4,73 Много добър 4,72 Много добър 4,60 

 

 

 
 

Качествения анализ показа, че основните причини за тази негативна тенденция са: 

 недобро владеене на български език -  недостатъчна лексикална култура, 

наблюдава се неуместна употреба на думи и изрази в речта; 
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 липса на мотивация за учене и несериозно отношение към учебния процес на 

част от учениците. 

 липса на системност при усвояване на знанията; 

 грешки при усвояване на специфичната терминология;  

 непостоянство и непоследователност при овладяване на материала; 

 нетрайност на знанията; 

 частични умения за прилагане на логическо мислене, съобразителност и 

обоснованост. 

След констатирането на съществуващите пропуски и слабости се набелязаха мерки 

за тяхното отстраняване от всички учители. Те могат да сеобобщат в следните направления: 

 урочна дейност – лекции, беседи, изготвяне на ученически доклади и 

презентации, самостоятелна работа в часовете и задаване на домашна работа, използване на 

различни дискусионни форми на работа, индивидуална работа с всеки ученик, индивидуални 

задачи, провеждане на консултации по съответните предмети, ролеви игри, индивидуални  и 

групови задания; използване на ИКТ и мултимедиини продукти; работа в екип. Използват се 

различни интерактивни методи на преподаване и оценяване на знанията и уменията . 

 мотивация на учениците – поощряване на инициативността на учениците, 

изразяване на лична позиция, участие в различни конкурси и състезания, търсене на 

информация от Интернет. 

По всички предмети като основна причина за недостатъчното усвояване на 

теоритичните знания се посочва невладеенето на книжовния български език. Във тази връзка 

през учебната година се създадоха 4 групи за допълнителна работа по български език и 

литература по проект «Подкрепа за успех» , по  една за всеки клас, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ 

класове. В тяп се включиха по 6 ученици, имавщи най-голяма нужда от подкрепа. В рамките 

на 10 учебни часа учителите по български език и литература Светла Стоева, Лидия 

Бояджиева и Вяра Петрова работиха за подобряване на учениковите знания и отстраняване 

на пропуските в обучението им.   

Показател за ефективността на учебния процес са и отсъствията направени през 

годината от учениците. С най малко отсъствия са учениците от ХI в клас, 663 извинени и 

нито едно неизвинено отсъствие. С най –много отсъствия са учениците от 12 в,г класове. От 

от направения сравнителен анализ се очертава тенденция на намаляване на неизвинените 

отсъствия в сравнение с предходните 2 години. Една от причините за по-малкото неизвинени 

отсъствия са ежедневните проверки от ръководството за присъствието на учениците. 

Направените отсъствия през учебната 2018/2019 година са посочени в следващата 

таблица. 

Клас 

Брой 

извинени 

отсъствия 

Брой 

неизвинени 

отсъствия 

 

Средно 

извинени 

отсъствия 

на един 

ученик 

 

Средно 

неизвинени 

отсъствия на 

един ученик 

 

Наказания 

 

Среден 

успех 

VІІІ а 1025 27 39.42 1.04 - 4.66 

VІІІ б 1005 50 38.6 1.92 - 4.53    

VІІІ в 1171 40 46.84 0.68 - 4.13 

ІХ а 969 52 
1/2

 38 2 - 4,49 

ІХ б 1285 15 
1/2

 58.4 0,07 - 4,74    

ІХ в 1223 69
1/2

 55.59 3,93 - 4,47 

Х а 1692 100 80 4,76 
7/ 

Забележка 
4.55 

Х б 1735 60 
1/2

 66,73 2.33 
2/ 

Забележка 
4,70 
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Х в 1123 53 43 2 
1/ 

Забележка 
4,65 

Х г 1307 51 50 2 - 4,40 

ХІ а 1017 43 
1/2

 67.8 2.86 
2/Забележ

ка 
5,00 

ХІ б 1886 89 82 3.85 
3/Забележ

ка 
5,12 

ХІ в 663 0 27,5 0 - 4,68   

ХІ г 1783 83 93 4 - 4,19 

ХІI а 1688 77 64.9 6.9 
2/Забележ

ка 
5,03 

ХІI б 1645 131 86.6 2  
1/2

 - 4.97   

ХІI в 2266 72 
1/2

 103 3.3 - 4,63 

ХІI г 2222 82 
1/2

 93 3.42 
1/Забележ

ка 
4,61 

Общо 
     

Добър 4.60 

 

Сравнителен анализ на отсъствията за три години: 

 

ОТСЪСТВИЯ 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Брой ученици 410 444 418 

Извинени отсъствия 21251 26538 25705 

Средно отсъствия на 1 ученик 51,83 59,77 62,49 

Неизвинени отсъствия 1240 1467 1100.5 

Средно отсъствия на 1 ученик 3,02 3,33 2,63 

 

Показател за ефективността на училищната дейност са и резултатите от Държавните 

зрелостни изпити. 

Резултатите от ДЗИ са следните: 

Подали заявления и допуснати до държавни зрелостни изпити са 137 ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебен предмет 

Среден успех на явилите се на 

матура по съответния 

предмет 

Среден успех 

от матурата 

по предмети 

Разлика 

Български език и 

литература 

Дневна форма –           4,18 

ХІІд  –                             3,05 

ХІІе  –                            3,00 

Сам.форма/мин.год.-  3,25 

3,62 

2,28 

2,13 

3,34 

- 0,56 

- 0,77 

- 0,87 

+ 0,09 

Английски език 
Дневна форма –           6 

Сам.форма/мин.год  - 4,84 

4,65 

3,67 

-1,35 

-1,17 

Биология и здравно 

образование 
3,98 3,55 -0.43 

География и икономика 3,17 2 -1,17 

Математика 3 2 -1 
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Изводите от анализа са:  

1. Резултати на учениците от дневна форма на обучение по български език и 

литература са добри. Средният успех от матурата е с 0,56 по-нисък от средния успех от 

дипломите на явилите се ученици. За първа година има 2 ученици с анулирани работи по 

български език и литература. 

2. Резултатите на учениците от задочна форма, самостоятелна форма и мин. години 

по български език и литература са незадоволителни. 22 са със слаби оценки.  

3. Незадоволителни са резултатите и по география и математика. От явилите се на 

ДЗИ няма нито един с положителен резултат. 

  Като училище, което обучава ученици в областта на професионалната подготовка, е 

важен и резултата от Държавните квалификационни изпити. Подалите заявление за явяване 

на изпит по теория и практика на професията са 119, от тях – 91 в дневна форма на обучение, 

25 в задочна, 1 в неприсъствена форма на обучение и 2 от минали години. Неявили се – 3 в 

дневна форма, 10 в задочна форма и 1 от минали години. Общо 89 ученици получиха 

свидетелства за професионална квалификация, като в това число са 75 от дневна, 12 от 

задочна, 2 от неприсъствена форма на обучение и минали години.  

 

Клас/ специалност Брой 

ученици 

Брой подали 

заявления 

Брой явили 

се 

на ДКИ 

Брой придобили 

проф.квалиф. 

XII A/ 

Оперативно счетоводство 
26 26 26 

25 

 

XII Б/ 

Икономическа информатика 
20 19 19 

17 

 

XIIВ/ 

Икономика и мениджмънт 
22 22 

16 теория 

15 п-ка 

10 

 

XIIГ/ 

Банково дело 
24 24 23 

23 

 

XIIД/  

Земеделско стопанство 
15 10 1 

1 

 

XIIЕ/ 

Оперативно счетоводство 
21 16 15 

11 

 

Оперативно счетоводство Непр. 

форма + Мин. год. 
- 3 1 1 

Офис-секретар /мин.год./ - 1 1 0 

 

 

Предмет 

Брой ученици от 12 

клас, подали и 

допуснати до ДЗИ 

Неявили се Явили се 
Неуспешно 

положен изпит 

дневна 

Задочна, 

самостоя

телна и 

мин. 

години 

дневна 

Задочна, 

самостоя

телна и 

мин. 

години 

дневна 

Задочна, 

самостоя

телна и 

мин. 

години 

дневна 

Задочна, 

самостоя

телна и 

мин. 

години 

Български 

език и 

литература 
91 41 - - 91  

8 

2 
анулиран

и 

22 

Английски 

език 
3 2 - - 3 2 - 1 

Биология и 

здравно 

образовани

е 

17 6 - 2 17 4 2 1 

География 

и 

икономика 

 3 - -  3  3 
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    Резултатите от изпитите са следните 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За успешно придобиване на професионална квалификация учителите по 

професионална подготовка ще продължат да прилагат следните мерки: задължително 

посещение на консултации, свързани с подготовката за ДКИ; разработване на теми по 

формата на провеждане на изпита по теория; решаване на практически задания  по формата 

на провеждане на изпита по практика; индивидуална работа с всеки ученик; по-голяма 

мотивация и информираност на учениците за възможността изпитите по теория и практика 

на професията да се зачитат за втори ДЗИ и значението на свидетелството за ПК по 

отношение възможностите им за кариерно развитие.  

Крайният резултат от училищната дейност и показател за ефективността на учебния 

процес е броят на   дипломираните ученици и учениците придобили свидетелство за 

професионална мквалификация.  

През учебната 2018/2019 г са получили документи за средно образование и за степен 

на квалификация както следва: 

1. Дипломирани  83 ученици  от които: 

 в дневна форма на обучение 76,  

 в задочна форма на обучение - 5,  

 в самостоятелна форма на обучение - 1 

 от  минали години - 1. 

             2. Получили  свидетелство за професионална квалификация 83 ученици от които: 

 в дневна форма на обучение – 75 

 взадочна форма на обучение – 12 

 в самостоятелно форма на обучение – 2.  

През  тази учебна година за пореден път се проведе Външно национално оценяване на 

Дигиталните компетентности на учениците от Х клас. На оценяването се явиха 97 ученици. 

Двама не се явиха по уважителни причини. Представянето е отлично. 80 ученици или 82% 

ще получат международно признат сертификат в началото на новата учебна година. За 

сравнение, през миналата учебна година 54% са учениците получили този сертификат. 

Продължение  на урочната работа и затвърждаване на наученето се явяват и 

организираните олимпиади и състезания.  

 През тази учебна година учениците участваха в: 

1. Национална седмица на четенето (22 – 26 октомври), организирана от 

Министерство на образованието и науката , в изпълнение на Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване на грамотността;   

2. Рецитал, посветен на Деня на будителите, ученици от  9в клас изготвиха  

презентация с информация за историята на този ден. 

3.  Първи и втори кръг на Националното състезание по БЕЛ „Стъпала на знанието“, 

организирано от Сдружение “Десет книги”. В първи кръг участваха 24 ученици от VIII – ХІІ 

клас, от които 18 са класирани с максимален брой точки за следващия етап. На финалния 

етап 3 ученици получиха грамоти. 

Клас/ специалност Теория Практика 

XII A/ Оперативно счетоводство 4,37 4,52 

XII Б/ Икономическа информатика 4,64 5,56 

XII В/ Икономика и мениджмънт 2,94 4,29 

XII Г/ Банково дело 4,05 5,00 

XII Д/ Земеделско стопанство 3,10 3,10 

XII Е/Оперативно счетоводство + 

непр.+ мин.год 
2.74 3.47 

Офис-секретар /мин.год./ 2,00 3,00 

Финансов отчетник /мин.год./ 3,00 3,80 



14 
 

4.  Национално състезание по БЕЛ „Любословие“, организирано от Сдружението на 

учителите филолози. Участваха 13 ученици от 8. до 12. клас, всички класирани за втори кръг. 

Призово II място зае ученичката от десети клас Анна Иванова Пенчева. Евтелия Танер 

Юмер, ученичка от VIII а клас, зае III призово място сред осмокласниците.  

5. Алекови дни, посветени на патронния празник; Литературен конкурс за есе на 

тема “Има бъдеще нашата хубава България!”, изложба на книги с творби, написани от Алеко 

Константинов. 

6. Математически турнир „Перперикон“, Коледното  математическо състезание,  

„Европейско кенгуру. 

7. Олимпиади по: 

 Български език и литература – общински кръг. Участваха 28 ученици от VIII – 

ХІІ клас. Класирани за Областен кръг – 7 ученици. Призови места във възрастова  група VIII 

– Х клас – две. Получени грамоти. 

 общинския кръг на олимпиадата по математика; 

 Биология и здравно образование – 20 ученика. 1 ученик от VIII б клас се 

класира за областен кръг. 2 ученика от IХ в клас получиха сертификати за участие в 

ученически конкурс по биология. 

 Физика и астрономия -  участваха 19 ученици от ІХ и Х клас. Няма класирани 

за общински кръг. По астрономия има 1 участник класиран за областен  кръг. 

 Химия и опазване на околната среда. Един е класиран за Областен кръг. 

8. Спортни  състезания по волейбол – девойки и футбол юноши. И двата отбора са 

заели четвърто място на Общинско първенство. 

Учениците повишаваха своите умения и знания в 14 клуба за извънкласни дейности. 

Извън учебно-възпитателната дейност учителите по професионална подготовка 

осъществяват редица постоянни дейности във връзка с изпълнение на заложените задачи: 

отбелязване на икономическите празници с конкретни инициативи; включване в различни 

състезания и конкурси като:  

 Работа по проект „Практични финанси“ на JA България, по който 25 ученици 

получиха сертификати за преминат 72 часов курс. 

 Инициативата на Джуниър Ачийвмънт България- „Мениджър за един ден“/5 

ученици като управител на хипермаркет „Технополис “ гр. Кърджали и председател, 

координатор проекти и технически сътрудници в сдружение „Омега“/;  

 Световна седмица по предприемачество, Джуниър Ачийвмънт България /25 

ученици от проект „Практични финанси“ участваха в иновационен лагер/; 

 Световна седмица на парите, Джуниър Ачийвмънт България /25 деца от проект 

„Практични финанси“ на посещение в ДСК/; 

 Национално състезание „Виртуално предприятие“, Джуниър Ачийвмънт 

България /7 деца/; 

 Национален финансов иновационен лагер, Джуниър Ачийвмънт България /2 

деца/; 

 Национален форум, посветен на ученето през целия живот в град Пловдив; 

 Европейската седмица на програмирането /EU Code Week/ - с открит урок на 

тема „#FunCoding“ с ученици от IXб клас и обучение на тема „Безопасно сърфиране в 

Интернет“ с Xв клас; 

 Национална университетска олимпиада във Варна в две направления – 

счетоводство и финанси /19 деца/; 

 Национално ученическо състезание организирано от Стопанска академия “Д. 

А. Ценов” гр. Свищов /16 деца/; 

 Шесто национално ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и 

бюджетиране” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в Свищов /8 деца/; 

 Дни на отворени врати през седмицата на професионалните умения- посещение 

в  НАП и ДСК /30 деца/;  

 Националното състезание по финанси и счетоводство в София /15 деца/; 

 Национален конкурс на СИБ „Млад икономист“/5 доклада/; 
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 Училищни кръгове на Националните състезания по Счетоводство /19/ и за 

„Най- добра бизнес идея“ /8/; 

 Национална олимпиада по счетоводство в град Гоце Делчев /1/; 

 Национален кръг на състезанието за „Най- добра бизнес идея“ /2/; 

 Национално състезание за „Най- иновативна идея“ за ученици от 10. до 12. 

клас, организирано от катедра „Индустриален мениджмънт” на  ТУ-Варна /5 одобрени 

екипа- 20 деца/;   

 Европейска олимпиада по статистика /3 деца/; 

 Национално състезание за икономисти на английски език в град Благоевград 

/2/; 

 Международен панаир на учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ 2019 в град 

Пловдив с 3 УТП /9 деца/; 

 Кандидатстване за стипендия „Атанас Буров“ /11 кандидати, 6 допуснати до 

интервю/; 

 Информационна среща с младежки посланик на НАТО, член на Българско 

младежко евроатлантическо дружество – част от мрежата на младежката организация на 

Атлантическия клуб в България. /40 деца в инициатива по повод 70-годишнината от 

създаването на НАТО и 15-годишнината от приемането на България в Алианса/; 

 Млад икономист 

 Отбелязахме Деня на програмиста, Деня на банкера /15 деца/, Деня на 

счетоводителя, Деня на икономиста.  

Дейностите, които реализирахме донесоха морално удовлетворение за нас и нашите 

възпитаници и много заслужени награди: 

 Първо място за преподавател в националното предизвикателство „Обратно 

броене“ на JA по повод Световната седмица на парите; 

 Второ място в индивидуалното класиране на Националното състезание 

„Виртуално предприятие“; 

 Трето място в отборното класиране на Националното състезание „Виртуално 

предприятие“; 

 Трето място на Националното състезание за „Най-добра бизнес идея“; 

 Трето място в конкурса „Награди за отговорен бизнес“ на английски език на 

Международен панаир на учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ в град Пловдив; 

 Трето място на Национален финансов иновационен лагер на  JA; 

 Второ място на Национална университетска олимпиада във Варна в 

направление  счетоводство;  

 Специална награда на Ректора за мобилно приложение с най-добра 

функционалност от Национално ученическо състезание организирано от Стопанска академия 

“Д. А. Ценов” гр. Свищов; 

 Специална награда за мобилно приложение с най-добра платформена 

съвместимост от Национално ученическо състезание организирано от Стопанска академия 

“Д. А. Ценов” гр. Свищов; 

 Номинация за иновативно мобилно приложение от Национално ученическо 

състезание организирано от Стопанска академия “Д. А. Ценов” гр. Свищов; 

 Най-добра презентация в направление „Програмиране на мобилно 

приложение“ от Национално ученическо състезание организирано от Стопанска академия 

“Д. А. Ценов” гр. Свищов; 

 Награди за 2-ма изявени учители и 4 ученици от областния управител послучай 

24 май; 

 Годишни награди на ТО на НТС за 2018 година за 4 ученици за постиженията 

им в престижни състезания и конкурси; 

 Двама стипендианти на фондация „Атанас Буров“ ; 

 59 получени сертификата за прием в различни специалности на икономически 

университети. 
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Професионалното обучение в ПГИ “Алеко Константинов” е и ще акцентира върху 

качеството на образованието, развитие потенциала на всеки ученик и възможностите му за 

бъдеща професионална реализация. Убедени сме, че «Учиш ли тук- печелиш навсякъде!». 

През годината ПГИ участва и в реализирането на няколко проекта:  

 Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 

в училище”, проект „Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и 

общински училища за 2018 г.  

 Проект „ИКТ за преподаване и учене – пряк път към модерното образование”, 

Програма „Еразъм +”, KА1 – Образователна мобилност за граждани – Училищно 

образование, Договор № 2018-1-BG01-KA101-047150 (2018 г.) 

 Проект „Dealing with stereotypes in education” по програма “Еразъм +”, Дейност 

KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, KA229 – Партньорства за 

училищен обмен, Договор № 2018-1-DЕ03-KA229-047491_2 (2018 г.) 

 Междукултурно образование на младежи в училище, Програма „Еразъм +”, 

KА1 – Образователна мобилност за граждани – Училищно образование – регистрационен 

номер 2019-1- BG01-KA101-061582 (2019 г.) 

 Проект „Здрав дух - успехи в училище” с рег. № 2018-1-UK01-KA201-048254 с 

водещ партньор „Литъл Рен”, Ланкастър, Великобритания с продължителност от             01-

09-2018 до  31-08-2020 по програма Еразъм +, Дейност КД2. 

 Проект „Увеличаване на международното знание и опит на учениците  от Уест 

Нотингамшир Колидж”, с рег. №  2018-1-UK01-KA102-047085  с водещ партньор Уест 

Нотингамшир Колидж, гр. Мансфилд по програма Еразъм +, Дейност КД1 с 

продължителност от 01-09-2018 до  31-08-2020. 

Проект „Увеличаване на международното знание и опит на учениците  от Уест 

Нотингамшир Колидж”  

  Цялостната дейност на МО на класните ръководители през учебната 2018/2019 

година бе подчинена на следните основни цели: 

              1. Осъществяване на целенасочена работа с учениците за формиране на патриотично 

възпитание, гражданско съзнание, общочовешки ценности и добродетели, здравна и 

екологична култура и адекватно социално поведение на базата на уважение, толерантност, 

взаимопомощ и партньорство.  

 2. Осигуряване на обучение на учениците по актуални въпроси на съвременното 

общество, свързани с електронното управление и медийната грамотност, финансовата и 

правната грамотност, корупцията и дискриминацията на човека.   

  3. Активно включване на родителската общност и външните институциии и 

организации  в училищния живот с цел привличането им като партньори в обучението и 

възпитанието на учениците. 

  4. Повишаване квалификацията на класните ръководители и усъвършенстване на 

педагогическите умения за работа с ученическия клас.  

 Учениците участваха в дейности:         

1. свързани с патриотичното възпитание на учениците и изграждането на 

националното им самочувствие 

  С новоприетите ученици от осми и девети клас бяха разгледани основни положения в 

Закона за закрила на детето и Конвенцията на ООН за правата на детето. През месец ноември 

бе отбелязана Седмицата, посветена на правата на детето. Бе проведена дискусия по темата,  

изготвено бе тематично табло, на което учениците поставиха своите послания за равноправие 

в голямaта човешка общност.  

  Под ръководството на преподавателите по хуманитарните и икономическите 

дисциплини и класните ръководители успешно се провеждаха различни инициативи, 

състезания, конкурси и чествания на бележити дати и годишнини от празничния национален 

календар. 

Денят на народните будители /1 ноември/ бе отбелязан в ЧК с предварително 

подготвена презентация и табла, посветени на празника. По инициатива на УС бе експониран 

кът с изложба на книги от видни възрожденци, както и табло с техни снимки.  
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  Проведе се час, посветен на Световния ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия. Припомнени бяха правилата за безопасното движение по 

пътищата. 

По случай Международния ден на толерантността за пореден път алековци заявиха 

твърдо своята гражданска позиция – да бъдат толерантни помежду си и да уважават 

различните. Това е водещата идея във взаимоотношенията между  учениците от ПГИ „Алеко 

Константинов”. 

Алековци са убедени, че са част от световната общност, която споделя един от най-

хуманните принципи на човешките взаимоотношения – толерантността. 

По повод Международния ден за защита на човешките права  – 10.12  в ЧК бяха 

проведени беседи. Учениците  подготвиха презентация и информационни материали по 

темата. 

По случай 156 години от рождението на Алеко Константинов – патрон на ПГИ, се 

проведоха Алекови дни, през които се осъществиха интересни инициативи.   

На 19.02. се навършиха 146 години от обесването на Васил Левски  – Апостола на 

свободата, идеолог и организатор на българската национална революция, Учениците в 

гимназията тържествено отбелязаха тази светла годишнина. Под ръководството на 

преподавателите по история бе изготвена тематична презентация с информация за живота и 

делото на Васил Левски, а в ЧК класните ръководители  проведоха дискусия на тема „Нужен 

си и днес, Апостоле 

По случай националния ни празник – 3 март  в ПГИ  „Алеко Константинов” се 

проведе незабравимо тържество. Представителен блок от ученици и учители участва и в 

празничното шествие до Паметника на освободителите, където бяха поднесени цветя в знак 

на признателност към всички знайни и незнайни войни, отдали живота си за свободата на 

народа ни.  

Отбелязан бе и Международният ден за борба срещу расизма и дискриминацията - 

21.03..  

На 25 март в  ПГИ “Алеко Константинов” се отбеляза и Денят на търпението. Бе 

проведено радиопредаване, посветено на празника, учениците изработиха и символично 

дърво на търпението.  

Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ се присъедини и към 

инициативата на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева за отбелязване на 

140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция. На 16 

април госпожа Румяна Дамянова изнесе открит урок пред десетокласниците, посветен на 

събитието. 

Тържествено бе отбелязан и 24 май – Денят на българската просвета и култура и на 

славянската писменост. Представителен блок от ученици и учители участва в празничното 

шествие до Паметника на освободителите, където бяха поднесени цветя в знак на 

признателност.   

Алековци  отбелязаха и 143-та годишнина от смъртта на гениалния поет, 

безстрашния революционер, пламенния родолюбец Христо Ботев.  

  Похвално е дейното участие на нашите ученици в благотворителни  акции, 

организирани от УС в и извън училище, по време на празници.  Така те изразиха своето 

съпричастие към изпадналите в нужда хора и своята готовност да работят в полза на 

обществото. Проведени бяха благотворителен коледен базар и кампании за набиране на 

средства за болни деца. Това говори за отговорното отношение на младите хора към 

хуманитарни мисии, в които се открояват добротата, милосърдието  и съпричастността към 

човека в неравностойно положение.  

  2. дейности, свързани с формиране на знания по начална военна подготовка и 

умения за адекватно поведение при бедствия, аварии и катастрофи. 

 Проведоха се предвидените общоучилищни занятия по ГЗ. Комплексното теоретико-

практическо занятие с учениците от Х клас, осъществено в Националния учебен център по 

военно дело и спасителни дейности – с. Широко поле, разшири знанията, свързани с 

началната военна подготовка, и усъвършенства уменията на младите хора за адекватно 
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поведение при бедствия, аварии и катастрофи, както и за оказване на първа помощ при 

необходимост.  

3. дейности, свързани с превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията сред 

подрастващите, противодействието на алкохол, тютюнопушене, наркотици, хазарт, със 

здравното и екологичното възпитание на учениците 

  През учебната година в работата на класните ръководители бе поставен акцент и 

върху противодействието на негативните явления в училище и извън него: училищен тормоз, 

агресия, опасност от въздействие на религиозни секти, хазарт, наркотици, тютюнопушене, 

алкохол.. С помощта на училищния психолог бе организирана информационна кампания, 

ориентирана към превенция на наркотиците, агресията и тормоза. Световният ден за борба с 

тормоза в училище, известен още като „Ден на розовата фланелка”, бе отбелязан с излъчване 

на мултимедийни презентации по темата, изработване на постери с послания към младите 

хора. 

  На 26 юни се отбелязва Международният ден за борба с наркоманиите и нелегалния 

трафик с наркотици. По този повод учениците от ПГИ “Алеко Константинов“ – гр. Кърджали 

подготвиха презентация по темата, табла с актуална информация за наркотиците и залепиха 

стикери с послания   по вратите на класните стаи. 

  В ЧК се провеждаха и здравни беседи с учениците за избор на здравословен начин 

на живот, предвидени в годишните разпределения на класните ръководители. Презентацията  

на тема: „Пушенето на наргиле”, предоставена от Министерството на здравеопазването, 

предизвика дискусия в ЧК и сред родителите .  И тази година по инициатива на УС алековци 

показаха своята съпричастност към болните от СПИН и техните семейства.   

Разнообразни са и дейностите в училище в областта на екологичното възпитание. По 

традиция и тази година учениците от ПГИ „Алеко Константинов“ с желание и ентусиазъм се 

включиха в мероприятията, които община Кърджали организира по повод на Деня на Земята. 

Още на 20 април почистиха двора на училището и района около него. Ученици под 

ръководството на Филиз Мустафа и Гюлер Салиф представиха красива аранжировка на цветя 

по време на Празника на цветята и постер под надслов „Световен ден на Земята“. За своето 

творческо въображение, естетически вкус и сръчност групата получи поздравителен адрес с 

благодарност от кмета на Община Кърджали.    Така 22 април се превърна в прекрасен повод 

за изява на младите хора от града, сред които алековци  за пореден път показаха своите 

умения.   

  Въпреки добрата работа на класните ръководители през  изтеклия учебен период се 

очертаха специфични проблеми и затруднения относно дисциплината и отсъствията на 

учениците от училище. Това наложи да се провеждат разговори с родителите и консултации 

с училищния психолог. 

За оптимизиране на дейността на МО на класните ръководители през следващата 

2019/2020 учебна година се налага: 

 повишаване квалификацията на класните ръководители и усъвършенстване на 

уменията за работата с ученическия клас; 

  задълбочаване работата с родителите и привличането им като пълноправен 

партньор в обучението и възпитанието на учениците; 

 поддържане на благоприятна среда в училище чрез разширяване работата по 

превенция на агресията и тормоза сред учениците. 

В МО на класните ръководители се работи целенасочено и отговорно за изграждане 

на умения за компетентно вземане на решения, поемане на отговорности и 

себеутвърждаване, за формиране на етичен модел на поведение сред учениците на базата на 

уважение, толерантност, взаимопомощ и партньорство. 

През учебната 2018/2019 г. учебният процес е осигуран кадрово и материано. 

В ПГИ „Алако Константинов“ работят 39 педагогически специалисти, от които директор – 1, 

заместник директор по учебната дейност – 1, педагогически съветник – 1, психолог – 1, 

ръководител направление информационни и комуникационни технологии – 1 и учители 34. 

Квалификационната структура е както следва: 
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1. Правоспособност  

 учители – 10 

 старши учители – 24 

2. Образователна степен: 

 магистърска степен -  28 

 бакалавърска степен – 11 

3.  Професионална квалификационна степен: 

 І ПКС – 1 учител 

 ІІ ПКС – 4 учители 

 ІІІ ПКС – 11 учители 

 ІV ПКС – 5 учители 

 V ПКС – 10 учители 

Непедагогическият персонал включва: 1 заместник-директор по административно-

стопанската дейност, 1 главен счетоводител, 1 касиер счетоводство, 1 технически секретар, 1 

административен секретар, 1 домакин, 1 огняр/портиер, 1 работник поддръжка 

сгради/портиер и 4 чистачки. 

 За да се повиши педагогическата и методическата подготовка и да се създаде по-

добра мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на специалистите всяка година се 

изготвя план за квалификация с две основни части – вътрешноинституционална 

квалификация и извънучилищна квалификационна дейност.  

 Целият педагогически персонал на сто процента е преминал през повече от две 

форми на квалификационна дейност на училищно ниво по методически обединения. 

 Проведената извънучилищна квалификация по Европейски програми и програми  на 

МОН е свързана с много  обучения: 

 По Киберсигурност и дигитално гражданство за учителите – класни  

ръководители и разработване на електронни уроци за останалата част от педагогическия 

персонал – организирани квалификации от МОН; 

 По методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в VIII – 

XII клас за класните ръководители плюс Йорданка Узунова като некласен ръководител;  

 Валентина Райчева участва в обучение на учители, които ще преподават 

история и цивилизация в Х клас, в гр. Банкя; 

 По „Диагнастична дейност на учителя“. Учстваха Христина Ванчева, Ниязи 

Ахмедов, Цветанка Крачунова, Искра Каменова и Живка Станудина. 

 тематичен курс „Как младите учат немски език“, проведен във Варна. Участва 

Ниязи Ахмедов и спечели  стипендия от Гьоте институт гр. София на тема „Интеграция и 

емиграция“ в гр. Манхийм, Германия. 

 обучение от Джуниър Ачийвмънт България. На  два курса: „Повишаване на 

дигиталната компетентностна учителите и изграждане на умения за прилагане на смесено 

обучение (blended learning)“ и „Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез 

изграждане на практически умения за управление на личните финанси“ участва Цветанка 

Крачунова. 

 по проект „Кариерна ракета – уважение, възможности, избор, знания, 

равенство, обучение“ проведено в гр. Бургас бяха Вяра Петрова, Видка Куцкова, Валентина 

Райчева и Румяна Дамянова. 

 за професионално развитие на учителите и дейности на открито в eTwinning по 

проект на ЦРЧР, чрез платформа eTwinning участва Лидия Бояджиева 

 за онлайн проверяване на национално външно оценяване и  държавни 

зрелостни изпити по Български език и математика бяха Лидия Бояджиева, Вяра Петрова и 

Мехмед Мехмед. 

 на тема: „Повишаване  информираността на ръководители на тренировъчни 

фирми, директори и учители относно закрилата на марки и дизайни“ и „Същност, 

основаване, регистрация и работа на учебното предприятие“. Участваха Ваня Манева и 

Николай Шукерски ; 



20 
 

 в семинар на тема: „Лесни стъпки в приобщаването – предизвикателството на 

общата подкрепа“. Участва Зейние Мехмед  

 в гр. Хасково на тема „Изграждане и функциониране на екипи за подкрепа на 

личностното развитие“. Участва Кристина Капсамунова; 

 Материалната база на ПГИ и през тази година продължи да се обогатява, с цел 

създаване на благоприятна училищна среда за учене и развитие на учениците. Те учат в 

просторни, светли и добре обзаведени класни стаи и кабинети, които са оборудвани с 

мултимедии, лаптопи, непрекъснат интернет и безжичен достъп, интерактивни дъски. 

Гимназията ползва 18 класни стаи и разполага със специализиран кабинет по физика и 

химия, специализиран кабинет по биология, кабинет за Учебно-тренировъчни предприятия, 

оборудван с 11 компютърни конфигурации и офис обзавеждане, 4 компютърни зали, 

оборудвани с  общо 60 компютърни конфигурации и терминални решения, мултимедии, 

принтери, Методически кабинет, Физкултурен салон със съблекални и санитарни възли към 

него, Фитнес зала, Открити спортни площадки,Театрална зала „Асара”, Библиотека с 

компютри и интернет достъп, Медицински кабинет, Училищна сладкарница  с книжарница. 

Осигурена достъпна архитектурна среда - асансьор, рампа. Предвижда се изграждане и на 

санитарен възел за хора (ученици) със затруднения в придвижването на І етаж по одобрения 

вече проект по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ Актова зала, 

Санитарни възли на всеки етаж. 

През тази година бяха извършени следните дейности и строително - ремонтни 

работи: Профилактика на отоплителната и електрическата инсталация в сградата; бяха 

закупени 27 бр. компютри, 13 бр. монитори , една камера, един климатик, мебели; Изграден 

бе радиозвънец; извършени  са частични ремонтни дейности и поддръжка на класни стаи, 

кабинети и коридори и др. 

 През учебната 2018/2019 година бяха реализирани три проекта за обогатяване на 

материално – техническата база: 

 1. По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ , 

Модул  „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ -  

закупени са  пособия  и др. материали за кабинета по химия. 

2.  По Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 

в системата на предучилищното и училищното образование“2018: 

 Проект „Изграждане  и развитие  на безжични (тип WiFi) мрежи за нуждите на 

държавни и общинските  училища за 2018 г.“, съгласно утвърдените Правила за изпълнение, 

одобрени с PMC № 271/20.04.2018 г.  

 Доставка на интернет услуги – 336,00 лв. 

За учебната 2018/2019 г. от проекти по Национални програми за обогатяване на 

материалната база са получени средства на общата стойност 18 905,68 лв. с ДДС. 

За обогатяване на материално – техническата база през учебната 2018/2019 г. са 

разработени следните проекти: 

1. По Национална програма „Достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“  

 По Модул I - „Създаване на достъпна архитектурна среда“ – Доставка и монтаж 

на платформени съоръжения – подемни платформи с вертикално движение за преодоляване 

на денивелация до 2,50 м.и/или с подемни платформи с наклонено движение  

 По Модул „Сигурност в училище“, Дейност ІІІ – Доизграждане на контрол на 

достъпа - система за регистрация и отчитане контрола на достъп чрез електронни карти и 

чрез физически бариери за контрол на достъпа (турникети - съобразени с осигуряване на 

достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, брой ученици, учители и персонал) 2.  

Проект „Изграждане на иновативен STEM център за обучение по физика, химия и биология.  

Ползватели на библиотечния фонд бяха  учениците, учителите и служителите от  

ПГИ „Алеко Константинов”. Записаните нови читатели през отчетната годината  са   24.  

Комисията по охрана на труда и защита при бедствия подпомага класните 

ръководители при обучението на учениците за защита при бедствия, организиране на 

дейностите в изпълнение на чл.56, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на 
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Република България и следи за спазване на изискванията за безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд. 

През учебната 2018/2019 г. бяха регистрирани за ползване следните библиотечни 

материали: 

1. Книги      - 1391 бр.     

2. Учебници                  -   194 бр.         

3. Тестове по различни предмети                 -   100 бр.  

4. Речници      -     25 бр.                

5. CD                   -     20 бр.    

За отчетния период бяха закупени 55 бр. учебници по общообразователните и 

специалните предмети. Библиотеката получи дарение от Районна прокуратура - Кърджали -

13 бр. учебници и нормативни актове. 

Голямата част от фонда е художествена литература, критическа литература, 

справочници, енциклопедии, речници. Библиотеката разполага със специализирана 

литература, както и с 2 електронни енциклопедии и  с 1 бр. СD PLAYER. Чрез компютрите 

се улесняваше достъпът до електронна информация  за нуждите на учебния процес и за 

извънкласните дейности. 

Чрез своята дейност библиотеката помагаше за изява на  творческата активност и 

инициативност на учениците.  

Контролната дейност през 2018/2019 г. обхвана всички дейности на гимназията. Тя 

обхвана прилагането и изпълнението на ДОС, на нормативните и поднормативнити актове в 

средното образование, спезване на учебно-възпитателната работа по отделните учебни 

предмети, спазване на училищния правилник, правилника за вътрешния трудов ред, 

трудовата дисциплина, спазване на административната и стопанската дейност, изпълнение на 

бюджета, опазване и обогатяване на материалната база.  

През годината бяха извършени тематични, превантивни и текущи проверки.  

Превантивният контрол бе по посока на проверка на резултатите от  входното, 

междинното  и изходното ниво на учениците по отделните учебни предмети. 

Тематичната проверка бе насочена към мотивиране на учениците за ефективно 

участие в УВП, чрез прилагане на интерактивни форми на обучение.  

Текущите проверки се провеждат с цел, всеки учител да бъде посетен поне един път в 

годината. Освен готовността на учителя и учениците за провеждане на ефективен учебен 

процес, проверки бяха направени и върху ритмичността на изпитванията, върху работата на 

изявените и изоставащите ученици, проверка за присъствието на учениците, проверка върху 

провеждането и оценяването на класните работи на учениците по български език и 

литература, математика и чуждите езици, проверка върху провеждането на различните 

видове изпити в самостоятелна и задочна форма на обучение. 

През годината се осъществи и административен контрол върху попълването и 

воденето на училищната документация, на социално – битовата и стопанска дейност, както и 

спазването на графика за дежурство, училищния правилник, графика на учебния процес, 

седмичното разписание, училищния правилник и правилника за вътрешния трудов ред. 

Направеният анализ показва, че организацията на учебния процес през учебната 

2018/2019 година  е довела до повишаване на ефективността на дейността на ПГИ. 
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ВТОРИ РАЗДЕЛ 
 

ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА ”АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

2019/2020 Г. 

І. Мисия на училището 

 Мисията на училището като организатор, създаващ условия за личностно и 

професионално развитие на учениците чрез формиране и усъвършенстване на ключови 

компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания, е определена от 

четирите приоритетни стълба в доклада на Европейската комисия по образование: 

  учене за знания и компетенции („да се учим да учим”) 

  учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно 

справяне с професионалните задължения („да се учим да правим”) 

  учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги 

разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели („учене за да живеем в 

разбирателство с другите”) 

  учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи 

(„да се учим да бъдем”) 

                  Мисията е обвързана с изпълнението на Националната стратегия за учене през 

целия живот за периода 2014-2020 година чрез прилагане на следните принципи:  

 качество: превръщане на ученето през целия живот във фактор за успех и 

конкурентоспособност на гражданите, институциите и организациите чрез осигуряване на 

условия за постигане на по-високи образователни цели;  

 равнопоставеност и многообразие: осигуряване на равни възможности за 

всички индивидуални и колективни заинтересовани страни да упражняват своите права и 

задължения, които произтичат от участието им в различни видове и множество от форми за 

учене през целия живот, осъществявани в разнообразен социално-икономически контекст;  

 децентрализация: прехвърляне на правомощия и ресурси от централни органи 

и институции на публичната власт към областните администрации, общините, структурите 

на социалните партньори, неправителствени организации и др., включително и към 

обединения на доставчици на обучение за осигуряване на достъпа до дейности за учене през 

целия живот на различни целеви групи и конкретни участници;  

 сътрудничество: провеждане на консултационни процеси на различни 

равнища, проактивен диалог и разпределяне на правата, задълженията и рисковете между 

всички заинтересовани страни за постигане на стратегическите цели и приоритетите на 

политиката за учене през целия живот чрез изпълнение на конкретните мерки, заложени в 

областите на въздействие;  

 измеримост: повишаване на възможностите за проследяване и измерване на 

образователни цели;  

 гъвкавост: готовност на заинтересованите страни при я яконстатиране на 

ненадейни обществени и обществено-икономически процеси да реагират чрез разширяване 

на предвидените цели и действие.  

ПГИ „Алеко Константинов” определя следните основни компоненти в своята 

мисия:  

 създаване на условия за общообразователна и професионална подготовка на 

учениците в съответствие с държавните образователни стандарти 

 осигуряване на високо качество на образование на учениците 

 създаване на условия за интелектуално, емоционално, социално, духовно-

нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, 

потребностите, способностите и интересите му 
 удовлетворяване на индивидуалните интереси и потребности на учениците  
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  придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности 

  организиране на ученическата общност за адаптиране към съществуващите 

социо-културни и икономически условия 

  съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език 

  въвеждане в управлението на училището и образователните дейности на 

съвременни педагогически технологии 

  формиране на умения за придобиване на информация и овладяване на 

съвременни комуникационни технологии 

  приобщаване на родителите към дейността на училището за активно участие в 

решаването на училищни проблеми 

  формиране и развиване на основни училищни и човешки ценности, свързани с 

уважение към правата и свободите на всеки ученик, учител, родител 

  осигуряване на прозрачност в прилагането на системата за финансово 

управление и контрол (СФУК). 
 

ІІ. Визия на училището  

 ПГИ „Алеко Константинов” е модерно професионално учебно заведение, в което 

непрекъснато се усъвършенстват професионалните умения на педагогическия колегиум, 

призван да формира знания, личностни и професионални умения у учениците за активно 

взаимодействие със социалната среда, за толерантност и уважение към гражданските права и 

отговорности, за противодействие срещу проявите на агресия и насилие. 

   ПГИ „Алеко Константинов” е училище, способно да предостави на учениците 

пълноценни условия за обучение и развитие и да формира у тях национални и общочовешки 

ценности и добродетели при подготовката им за реализация в живота. Утвърдила се през 

годините като водещо професионално училище с дългогодишна история и най-вече с 

постиженията си в образователния процес,  гимназията формира своята визия като ключов и 

притегателен образователен център в град Кърджали и област Кърджали, в който основна 

ценност е високото качество на овладените знания и умения. Ето защо нашият девиз е: 

„УЧИШ ЛИ ТУК – ПЕЧЕЛИШ НАВСЯКЪДЕ!” 

   Доказателство за това е високата степен на реализация на учениците на ПГИ 

„Алеко Константинов” в желаните от тях последващи видове и степени на обучение. 

Удовлетвореността от живота и постигнатото в гимназията е основание за тяхната увереност 

и стремеж да се развиват и след нейното завършване. 
 

ІІІ. Цели на училището 

1.  Устойчив растеж и утвърждаване на гимназията като училище със специфичен 

облик, изграждащо образовани и етични личности с възможности за социална реализация. 

2.  Осигуряване на оптимални условия за изпълнение мисията на училището чрез 

утвърждаване на неговата визия и осъществяване на целите му в краткосрочен и дългосрочен 

план. 

3.  Качествено образование с непрекъснато надграждане на знания  и умения с 

оглед на максималното развитие на потенциала на всеки ученик и възможност за пълноценна 

социална реализация: 

 

 

 

 
 

4.  Задоволяване потребностите от съвременно модерно училище и училищна 

среда, отговарящи на критериите на Европейския съюз. 

5.  Осъществяване целенасочена работа за формиране у учениците на гражданско 

съзнание и адекватно социално поведение. 

6.  Стимулиране творческата активност на учениците и генериране на идеи за 

поощряване на творческата им реализация. 

 

КАЧЕСТВЕНО 

ПРЕПОДАВАНЕ 

 

КАЧЕСТВЕНО 

УЧЕНЕ 

 

КАЧЕСТВЕН 

ПРОЦЕС НА 

ОБУЧЕНИЕ 

КАЧЕСТВЕНИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ОБУЧЕНИЕТО 
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7.  Активно включване на родителската общност и представители на 

работодателите в училищния живот с цел ефективно реализиране стратегията за развитие на 

училището и подобряване на материално-техническата база. 

8.  Активизиране на взаимодействието между училището и организациите за 

извънучилищна дейност. 

9.  Създаване на благоприятна училищна среда за формиране на поведение на 

етническа толерантност, взаимопомощ, партньорство и уважение, равнопоставеност и 

хуманизъм. 

10. Приложение на ИКТ (информационни и комуникационни технологии) в 

образователните дейности и управлението на училището и използване на иновативни 

методи. 

11. Оптимизиране на дейностите по финансово осигуряване на училището и 

реализирането на целите за развитие при най-ниски разходи и максимална ефективност и 

прозрачност. 

12. Повишаване квалификацията на учителите като непрекъснат процес на 

усъвършенстване и обогатяване на компетенциите за постигане на успешно кариерно 

развитие. 
 

ІV. Стратегия в дейността на училището  

Във връзка с влизането в сила  на Закона за предучилищното и училищното 

образование от 01.08.2016 г. и новите държавно образователни стандарти е разработена 

четиригодишна стратегия за развитие на Професионална гимназия по икономика „Алеко 

Константинов” град Кърджали за периода 2016-2020 г. 
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ТРЕТИ РАЗДЕЛ 

 
 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ,  

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. 
 

№ 

 

ТЕМИ И ДЕЙНОСТИ ОТГОВАРЯТ КОНТРОЛИРА 

Септември 2019 г. 

1. 1)Избор на комисия за определяне на 

стипендиите на учениците за І-ви учебен срок 

на учебната 2019/2020 г. 

2)Избор на представител на ПС, който да има 

достъп до електронната платформа за 

публикуване на предлагани и търсени форми за 

занимания по интереси, 

сформиране на групи по интереси, определяне 

на ръководители на групите. 

ЗДУД Директора 

 

Октомври 2019 г. 

2. 1)Информация за входното ниво на 

учениковите знания по ЗП и ЗПП (ХІ и ХІІ 

клас) и ЗУЧ и ИУЧ (VІІІ-Х клас) 

2)Приемане на график за консултации с 

нуждаещите се ученици от всички класове. 

3) Избор на ръководители на групи по проект 

„Подкрепа за успех“. 

ЗДУД  Директора 

 

Ноември 2019 г. 

3. 

 

 

 

 

 

 

1)Информация за състоянието на 

задължителната училищна документация 

(електронни дневници, лични картони, 

ученически книжки, книга за подлежащите). 

2)Информация за ритмичността на изпит-

ванията и отсъствията на учениците. 

3)Изготвяне на предложения за професии, по 

които ще се осъществява обучение за I–ви път 

от учебната 2020/2021 г.  

ЗДУД  

 

 

 

ЗДУД  

 

ЗДУД  

МО на учителите по 

ПП 

Директора 

 

 

 

 

Декември 2019 г. 

4. Тематичен педагогически съвет 

„Рамка за инспектиране на училищата по 

Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учениците“ 

МО на учителите по 

ПП 

ЗДУД  

Директора 

Януари 2020 г. 

5. 1)Изготвяне на предложение за държавен 

план-прием за учебната 2020/2021 г. 

2)Избор на комисия за определяне на 

стипендиите на учениците за ІІ-ри учебен срок 

на учебната 2019/2020 г.  

ЗДУД  

 

 

Директора 

 

Февруари 2020 г. 

6.  1)Изготвяне на информация за отпаднали 

ученици и анализ на причините 

2)Отчитане резултатите от УВР през I –ви 

учебен срок 

3)Информация за здравословното състояние на 

учениците 

ЗДУД 

 

ЗДУД 

 

Мед. Специалист 

Директора 
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Март 2020 г. 

7.  Информация за ритмичността на изпитванията 

и отсъствията на учениците 

ЗДУД 

 

Директора 

Април 2020 г. 

8. Тематичен педагогически съвет 

„Междукултурно образование на младежи в 

училище“ 

Ползвателите по 

проект 

„Междукултурно 

образование на 

младежи в училище“ 

по програма „Еразъм+“ 

- КА1 

Директора 

 

 

Май 2020 г. 

9. 1) Приемане на план-програма за изпращане на 

абитуриентите от випуск 2020  

2) Предложения за удостояване на зрелостници 

със званията „Първенец на випуск 2020“ и 

„Най-изявен алековец 2020“ 

3) Избор на знаменни групи за училищното и 

националното знамена 

Кл.ръководители на 

XII клас 

 

 

 

Кл.ръководители на XI 

клас 

 

Директора 

 

 

Юни 2020 г. 

10.  1)  Избор на спортни дейности за учебната 

2020/2021 г. съгласно чл. 28, ал. (1) от Наредба 

№ 10 от 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование 

2)Приемане на групите за ЗИП/СИП  и РПрП и 

ФУЧ за учебната 2020/2021 г. 

3) Определяне на награди за ученици от ХІІ 

клас, дипломирани с отличен успех 

ЗДУД  

 

Директора 

 

Юли 2020 г. 

11. Годишен педагогически съвет  
1)  Отчет-анализ за изминалата учебна година 

 

 

2) Информация за здравословното състояние 

на учениците 

3) Отчет-анализ на работата на училищната 

библиотека 

 

ЗДУД  

председателите на МО 

и комисиите 

Мед.специалист 

 

Библиотекар 

Директора 
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ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ 

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ФАКТОРИТЕ  

ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

 

І. Интеграционни връзки  

1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения – 

професионални икономически гимназии, икономически колежи и други сходни учебни 

заведения. 

2. Функциониране на създадения през учебната 2016/2017 година Обществен съвет 

към гимназията с участието на представител на финансиращия орган, на представители на 

родителите и работодателите, представители на ученическото самоуправление и 

настоятелството с цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи 

общности. Общественият съвет е орган за подпомагане  развитието на училището и за 

осъществяване на граждански контрол на управлението. 

3. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с 

цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите. 

4. Развитие на връзките с други образователни институции и образователни и 

издателски фирми, авторски колективи, обучителни организации. 

5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми и организации за съвместни 

дейности при реализиране на учебно-възпитателната дейност в училище и подобряване на 

материално-техническата база. 

6. Използване на предоставени от външни институции база, филми, презентации и 

други материали, необходими за реалзиране дейностите на гимназията. 

7. Разширяване на контактите с организации и институции, работещи в областта 

на европейските програми и проекти  с цел създаване на възможности за придобиване на 

нови квалификации и компетенции чрез трансгранично сътрудничество. 

8. Актуализиране на връзките и съвместна дейност със следните институции: 

 Министерство на образованието и науката 

 Регионално управление на образованието /РУО/ 

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“  

 Районна здравна инспекция и други здравни институции 

 Детска педагогическа стая,  Районно управление на МВР, съдебна власт и 

прокуратура 

 Дирекция „Инспекция по труда“ 

 Дирекция „Бюро по труда“ 

 Комплекс „Ученически общежития „Родопи“ - Кърджали 

 нестопански организации – Асоциация по туризъм „Перперикон“, 

фондация „Атанас Буров“, Сдружение на учителите филолози „Любословие“, КНСБ, КТ 

„Подкрепа“, сдружение „Успешни родители – Бургас“, Джуниър Ачийвмънт България,  

Кърджалийска търговско-промишлена палата, спортни клубове и други 

 Исторически музей - Кърджали 

 Център за развитие на човешките ресурси 

 висши учебни заведения и частни образователни институции  

 медии, регионални вестници 

 Народно читалище  „Обединение 1913” и Народно читалище  „Юмер 

Лютви 1993” 

 Театрално-музикален център "Димитър Димов" - Кърджали  

 Общински център за култура и младежки дейности 

 Отдел  „Закрила на детето” и Дирекция „Социално подпомагане” 

 Обединен детски комплекс 

 Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Кърджали  

 Областна и общинска администрация 



28 
 

 сродни професионални гимназии 

 строителни фирми, фирми доставчици и други фирми, свързани с 

подобряване на манериалната база на училището. 

ІІ. Взаимодействие с бизнес средата 

                1. Усъвършенстване уменията и компетенциите на учениците и педагогическия 

състав на всички нива с оглед тяхната интеграция на пазара на труда чрез избор на 

специалности и професии, необходими на съвременния трудов пазар чрез информация, 

получена от бизнес средата в региона. 

                 2. Институционално взаимодействие между преподавателската колегия и бизнес 

средата чрез Кърджалийската търговско-промишлена палата и Стопанската камара за 

създаване на бизнес контакти, участие в браншови изложби и семинари, комисии за 

провеждане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, 

осигуряване на работни места за провеждане на производствена практика.  

                3. Реализиране на производствена практика на учениците на реални работни места, 

след сключване на договори с фирми на територията на област Кърджали и в чужбина.  

                4.Участие на представители на работодателите в Обществения съвет на училището. 

ІІІ. Взаимодействие с родителите  

   1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общност чрез съвместна 

дейност с родителските активи по класове и  Училищното настоятелство в посока: 

 ангажиране на родителската общност и Училищното настоятелство при 

решаване на проблеми, свързани със задържането в училище на ученици, подлежащи на 

задължително обучение, за подобряване на материалната база; 

 засилване на контактите с родителите за постигане на единодействие 

между семейното и училищното възпитание; 

 съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни 

мероприятия; 

 участие на представители на родителите в Обществения съвет, в 

провеждането на ДЗИ и държавни квалификационни изпити за придобиване на степен на 

професионална квалификация. 

2. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите. 

3. Изготвяне на табло за информация на родителите и поддържаве на рубрика за 

родителите в сайта на училището. 

4. Провеждане на родителски срещи. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  

 

 План на Комисията за квалификационна дейност 

 План на МО по филологическите и хуманитарните предмети 

 План на МО по природо-математическите предмети и физическо възпитание 

и спорт 

 План на МО по професионална подготовка 

 План на МО на класните ръководители 

 Програма за оптимизиране на езиковите и комуникативните способности на 

учениците 

 План за изпълнение на Програма за оптимизиране на езиковите и 

комуникативните способности на учениците 

 План за осъществяване на Националния план за действие в изпълнение на 

Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 

2020) 

 План на педагогическия съветник 

 План на училищния психолог 

 План на Комисията за превенция на противообществените прояви на 

учениците 

 План на Училищния координационен съвет за превенция и интервенция на 

насилието и тормоза сред учениците  

 План за работата на училищната библиотека 

 План на Комисията за поддържане и обогатяване на материално-

техническата база и хигиенизиране двора на училището 

 План на Комисията по охрана на труда и защита при бедствия  

 График за провеждане на обучението на учениците за действия при бедствия, 

аварии, катастрофи и пожари, превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха и  киберзащита  

 Спортен календар на училището 

 План за контролната дейност на заместник-директора по учебната дейност 

 План за контролната дейност на заместник-директора по административно-

стопанската дейност 

 План за контролната дейност на директора на училището 
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П Л А Н 

НА КОМИСИЯТА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

Състав на комисията: 

Председател: Недялка Фучиджиева 

Членове:        Пламена Дюлгерова 

                        Ниязи Ахмедов 

                        Румяна Карачомакова 

                        Цветанка Крачунова 

                        Кристина Капсамунова 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:  

В ПГИ “Алеко Константинов” град Кърджали има изградени следните методически 

обединения: 

  на учителите по филологически и хуманитарни предмети – председател  Ниязи 

Ахмедов 

  на учителите по природоматематически науки и физическо възпитание и спорт –  

председател Румяна Карачомакова 

  на учителите по професионална подготовка  – председател Цветанка Крачунова 

 на класните  ръководители –  председател Пламена Дюлгерова. 

ЦЕЛИ: 

   Главна цел на квалификационната дейност в гимназията е повишаване научната, 

педагогическата, методическата подготовка на педагогическите кадри и пораждане на 

стремеж към саморазвитие и самоусъвършенстване за осъществяване на качествен и 

ефективен учебно-възпитателен процес в съответствие с държавната и регионална 

образователна  политика и изискванията на пазара на труда, с оглед подобряване 

пригодността за заетост, професионална кариера, индивидуално развитие и 

усъвършенстване.  

Подцели: 

 Oбединяване усилията на методическите обединения по отношение на 

вътрешнометодическата квалификационна дейност на педагогическия състав. 

  Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическите кадри чрез 

практико – приложна дейност в учебно - възпитателната работа. 

 Поддържане на висока квалификация на педагогическия колегиум. 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 

1. Осъществяване на качествена професионална подготовка в съответствие с 

държавните и европейските образователни стандарти и регионалната образователна 

политика, осигуряваща възможност за учене, развитие и усъвършенстване през целия живот. 

 2. Утвърждаване на училището като основна възпитаваща институция и   повишаване 

ролята му за формиране и развитие на личностни качества, умения и нагласи, изграждащи 

ценностната система на младите хора. 

3. Превръщане на училището в желана територия на ученика. създаване на условия за 

изяви  на  учениците, развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с 

тях, конкретизиране на работата с ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния 

материал. 

4. Задълбочаване контактите с родители, обществени организации, институции, 

бизнес средата, училищно настоятелство за решаване на училищните проблеми и 

подпомагане на различните дейности. 

5. Превенция на риска от преждевременно напускане на образователната система 

чрез ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика и към способността му да 

прилага усвоените компетентности на практика.  
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ЗАДАЧИ НА КОМИСИЯТА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

1. Подпомагане на методическите обединения при обмяната на педагогически опит и 

индивидуалната квалификация на учителите с цел усъвършенстване на професионалните им 

умения. Повишаване личната квалификация на учителите чрез участие в курсове, обучения и 

защита на ПКС. 

2. Усъвършенстване на научната и методическа подготовка на учителите. 

3. Приложение на ИКТ в учебния процес. Формиране на ключови компетенции 

(владеене на ИКТ, инициативност, предприемачество, работа в екип, професионални умения, 

умения за самостоятелно учене и др.). 

4. Превенция на агресията и тормоза между учениците и създаване на безопасна и 

подкрепяща училищна среда. 

ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ: В ПГИ “Алеко Константинов”  се 

прилагат следните форми на квалификационна дейност: 

 самообразование 

 участие в семинари, срещи, дискусии 

 открити уроци, практикуми, лектории, научно-практически конференции 

 дни на отворени врати 

 други. 
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ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 

 
Вътрешноучилищна квалификационна дейност Извънучилищна квалификационна дейност 

Форма 

(семинар, 

тренинг и 

др.) 

Тема Време на 

провеждане 

Целева 

група 

(брой) 

Форма 

(семинар, 

тренинг и 

др.) 

Органи- 

затор 

Тема Време на 

провежда-

не 

Целева 

група 

(брой) 

Финан- 

сиране 

дискусия Планиране на урочното съдържание 

съгласно ДОИ 

м.09.2019 г. учители 

 

практикум МОН Разработване на 

проекти и включване 

на учителите в 

европейската 

квалификационна 

мрежа 

2019-2020 учители МОН 

дискусия Участие на учители в 

септемврийските съвещания 

м.09.2019 г. учители 

 

семинар МОН 

РУО 

Участие в 

квалификационни 

курсове и 

осъществяване на 

обмяна на опит за 

обогатяване на 

методическите 

знания 

2019-2020 учители МОН 

РУО 

дискусия Избор на учебници по 

общообразователни и специални 

предмети. 

м.09.2019 г. учители 

 

семинар РААБЕ 

България 

ООД 

STEAM обучение за 

развитие на научното 

и изчислителното 

мислене у учениците 

 

м.06.2020  учители Част от 

годишните 

средства за 

квалифика-

ция в 

бюджета на 

ПГИ /1.2% 

от ФРЗ/ 

дискусия Обогатяване на библиотечния фонд с 

научна, методическа, дидактическа и 

художествена литература и 

периодически издания, третиращи 

образователни проблеми. 

2019-2020 г. учители 

 

семинар      

 Изготвяне и обновяване на 

библиографска справка за публикации 

в педагогическия печат. 

2019-2020 г. учители 

 
      

дискусия Работни срещи на МО за дискутиране 

на наличните и потенциални 

2019-2020 г. учители       
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трудности при работата с изоставащи 

и талантливи ученици. Очертаване на 

възможностите за развитие и изява на 

талантливите деца, за по-пълното 

задоволяване на специфичните 

интереси и потребности на учениците 

и по-ефективно използване на 

наличната материално-техническа 

база. 

практикум Организиране на „Дни на отворени 

врати” за наблюдение на уроци от 

новопостъпили учители 

2019-2020 г. учители 

 
      

тренинг Провеждане на мултимедийни уроци 

и интегриране на технологиите в 

процеса на           обучението. 

 

2019-2020 г. учители 

 
      

семинар Държавни образователни стандарти за 

придобиване на квалификация по 

професия. 

м.11.2019 г. учители 

по 

професио

нална 

подготов-

ка 

      

тренинг Подготовка на ученици за участие в 

общински, регионални и национални 

състезания и конкурси от календара 

на МОН.     

2019-2020 г. учители       

обучение Възможности за работа с Kahoot м.11.2019 г. учители  

МО 

филоло-

гически и 

хумани-

тарни 

предмети 

      

дискусия Интеграция и миграция м.03.2020 г. учители  

МО 

филоло-

гически и 

хумани-

тарни 
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предмети 

обучение Мултимедийно обучение за уроците 

по природоматематически науки. 

м.11.2019 г. Учители 

МО по 

природо-

математи-

чески 

науки и 

физическо 

възпита-

ние и 

спорт 

      

практикум Тестовете като форма на проверка и 

контрол на учениковите знания. 

м.03.2020 г. Учители 

МО по 

природо-

математи-

чески 

науки и 

физическо 

възпита-

ние и 

спорт 

      

обучение „Успешното атестиране на дейността 

на педагогическите специалисти“ 

 

м.11.2019 г. Учители 

МО по 

професи-

онална 

подготов-

ка 

      

семинар Споделяне на опит на тема: «Дискусия 

относно избора на учебни предмети за 

РПП- анализ на  ефективността» 

. 

м.06.2020 г. Учители 

МО по 

професи-

онална 

подготов-

ка 

      

работна 

среща 

Приложение на актуализирания 

правилник за дейността на ПГИ, 

раздел Ученици, в учебно-

възпитателния процес. Работата на 

класните ръководители с училищната 

документация, електронния дневники 

взаимодействието с родителите и 

м.10.2019 г. МО на 

класните  

ръководи-

тели 
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социалната среда.  

дискусия Наркотиците-риск за бъдещето на 

младите хора. Доброто и злото в 

живота-видеофилм „Вкусът на злото” 

/”Зависимост”/ 

 

м.12.2019 г. МО на 

класните  

ръководи-

тели 

      

кръгла маса Алтернативни позитивни стратегии 

при решаване на конфликти и 

преодоляване на агресията в 

ученическа среда. Модели на 

позитивно общуване между ученици и 

учители. 

м.03.2020 г. МО на 

класните  

ръководи-

тели 

      

 

 

             Забележка:  Планът е отворен и подлежи на актуализация във връзка с променящите се условия, непредвидени обстоятелства и задачи. 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: Недялка Фучиджиева, председател на комисията за квалификационна дейност  
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П Л А Н 

 

ЗА РАБОТАТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ  

ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИ И ХУМАНИТАРНИ ПРЕДМЕТИ  

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 
 

І. СЪСТАВ НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ (МО): 

Филологически дисциплини: 

 Български език и литература  – Светла Стоева, Роза Павлова, Вяра Петрова, Лидия 

Бояджиева 

 Английски език  – Живка Станудина, Искра Каменова, Филиз Мустафа, Красимира 

Живанова, Йорданка Узунова  

 Немски език  – Ниязи Ахмедов 

Хуманитарни дисциплини: 

 История и цивилизация – Валентина Райчева, Вяра Петрова 

 География и икономика – Веселина Колева 

 Философски цикъл – Румяна Дамянова 

 Планът е подчинен на Стратегията за развитие на ПГИ „Алеко Константинов” за 

периода 2016-2020 година с основна цел: 

 Устойчив растеж и утвърждаване на гимназията като училище със специфичен облик, 

предлагащо високо качество на образованието и обучението за придобиване на 

професионална квалификация в съответствие с държавната и регионалната образователна  

политика и изискванията на пазара на труда, с оглед подобряване пригодността за заетост, 

професионална кариера, индивидуално развитие и усъвършенстване. 

ІІ.  ЦЕЛ:  

Оптимизиране на преподаването на учебното съдържание по предметите от 

хуманитарните и  филологическите дисциплини, като се използват подходящи методи на 

педагогическо въздействие върху учениците за формиране на езикова, читателска и лична 

култура у тях, за преодоляване на репродуктивния начин на мислене и изразяване. 

ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Повишаване  качеството на обучение и подготовка за изграждане на способности у 

учениците за разпознаване същността и закономерностите на езиковата комуникация. 

2. Развиване на ключови компетентности: 

 Комуникативни умения на роден език – усъвършенстване на комуникативните 

умения за общуване в подходяща форма в разнообразен социален и културен контекст 

 Комуникиране на чужди езици – усъвършенстване на комуникативните умения 

за общуване в подходяща форма в разнообразен социален и културен контекст 

 Дигитални компетентности – развиване на дигиталните компетентности чрез 

употребата на мултимедийни технологии с цел да е извлича, оценява, създава, представя и 

обменя информация 

 Умения за самостоятелно учене и събиране на информация - 

усъвършенстване на възможностите за подходяща употреба на езика в текста и резултатното 

му използване за целите на учебната и на извънучебната комуникация.   

     3. Използване на адекватни методи на педагогическо въздействие върху учениците с 

цел повишаване на езиковата култура и комуникативните умения. Създаване у учениците на 

навици за самоподготовка и трайно овладяване на знанията и уменията. 

     4. Доразвиване на езиковите и естетическите способности на учениците чрез участието 

им в училищни и извънучилищни дейности. 

     5. Осъществяване на възпитателна дейност чрез подобряване на подходите, методите, 

средствата и формите за създаване на умения за поведение и трайни навици у учещите се, 
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необходими в реални житейски ситуации за активно и ангажирано участие в демократичните 

процеси в обществото. 

     6. Усъвършенстване на квалификационната дейност на учителите от методическото 

обединение. 

IV. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН  НА ДЕЙНОСТИТЕ И МЕРОПРИЯТИЯТА: 

1. Приемане Плана за работа на методическото обединение.  

                                                                                      Срок: 10.ІХ.2019 г. 

                                                                                      Отг.: председателят на МО 

2. Методическа взаимопомощ при изготвяне на Календарен тематичен план (по 

секции). 

                                                                                      Срок: ІХ.2019 г. 

                                                                                      Отг.: учителите по предмети 

3. Съгласуване  и уеднаквяване на критериите за оценка на знанията и уменията на 

учениците (по секции). Обсъждане на новата учебните програми за Х клас.  

                                                                                      Срок: Х.2019 г. 

Отг.: председателят на МО и учителите 

4. Изследване на езиковите компетентности на учениците от VІІІ а, б, в, г клас – анализ 

на резултатите, набелязване на мерки за преодоляване на пропуските. 

                                                                           Срок:  ІХ. – Х.2019 г. 

                                                                           Отг.: Учителите по БЕЛ 

5. Проверка на входното ниво на знанията на учениците по отделните предмети, анализ 

на резултатите и набелязване на мерки за преодоляване на пропуските. 

                                                                                      Срок: Х.2019 г. 

                                                                                      Отг.: председателят на МО и учителите 

 6. Провеждане на консултации и работа с изоставащи ученици за недопускане на слаби 

резултати в обучението им. Работа с изявени ученици с цел развиване на способностите им и 

повишаване престижа на училището. 

                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                      Отг.: председателят на МО и учителите 

           7.Постоянна работа по ПРОГРАМАТА за оптимизиране на езиковите и 

комуникативните способности на учениците.                                                                       

                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                 Отг.: председателят на МО и учителите    
      8.Участие на учениците в олимпиади и конкурси по отделните предмети и по 

Националния план за 2019-2020 година. 

                                                                                       Срок: по график 

                                                                                       Отг.: учителите по предмети 

           9. Провеждане на езиково състезание „Алековци знаят и могат“ 

                                                                                 Срок: ХІІ.2019 г.  

                                                                                 Отг.: учителите по БЕЛ  

          10. Организиране на публично четене „Най-обичам…“ 

                                                                                                 Срок: м. І.2020г. 

                                                                                                 Отг.: учителите по БЕЛ 

          11. Включване в националните инициативи за четене на книги – „Бъди грамотен“, 

„Малкото голямо четене“. 

                                                                                                 Срок: по график 

                                                                                                 Отг.: учителите по БЕЛ 

           12.  Включване в национални състезания и олимпиади за изява на таланти в областта на 

четенето и грамотността          

                                                                                                  Срок: по график 

                                                                                                  Отг.:  учителите по БЕЛ 
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 13. Обогатяване на съответните методически единици с учебно-технически средства. 

Използване на ИКТ в подготовката и провеждането на урочните единици (където е възможно) 

и създаване на база мултимедийни продукти за онагледяване на учебния процес 

                                                                                          Срок: постоянен 

                                                                                          Отг.: учителите 

 14. Запознаване и разясняване механизма за придобиване на ПКС за желаещите да 

повишат квалификацията си   

                                                                                     Срок: Х.2019 г. 

                                                                                           Отг.: председателят на МО 

15. Обсъждане на педагогическия печат и участие в квалификационни курсове, 

организирани от РУО и Департаментите за квалификация; осъществяване на обмяна на опит за 

обогатяване на методическите знания 

                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                      Отг.: председателят на МО и учителите 

16.  Провеждане на пробна матура с учениците от ХІІ клас 

                                                                                      Срок: ІV.2020 г. 

                                                                                      Отг.: председателят на МО и  

                                                                                      учителите 
  17. Актуализиране на таблото, информиращо учениците за формата на ДЗИ по 

филологическите и хуманитарните предмети, учебните програми и критериите за оценяване        

                                                                                     Срок: Х.2019 г. 

                                                                                      Отг.: председателят на МО и учителите 

 

18. Методически сбирки на МО:   

 Приемане Плана за работа на методическото обединение, обсъждане на графите 

за разпределенията.  

Срок: ІХ.2019 г. 

Отг.: председателят на МО 

 Отчитане  резултатите от проверката на езиковите компетентности на учениците 

от VІІІ и ІХ клас, на резултатите от входното ниво и набелязване на мерки за преодоляване на 

пропуските  

Срок:  Х.2019 г. 

Отг.: председателят на МО,  учителите по БЕЛ 

 Възможности за работа с Kahoot 

Срок:  ХI.2019 г. 

Отг.: Мехмед Мехмед  

 Анализ на резултатите от І учебен срок 

Срок:  ІІ.2020 г. 

Отг.: председателят на МО 

 Интеграция и миграция 

Срок: ІІ.2020 г. 

Отг.: Ниязи Ахмедов 

 Анализ на резултатите от учебната 2019-2020 година 

Срок:  VІІ.2020 г. 

Отг.: председателят на МО 

           19. Изграждане на ключови компетенции чрез изготвяне и представяне на 

мултимедийни презентации от учениците по теми от учебното съдържание 

                                                                                       Срок: постоянен 

                                                                                       Отг.: учителите  

            20. Отбелязване празника Helloween 

                                                                                  Срок: ХІ.2019 г. 

                                                                                  Отг.: учителите по чужди езици 
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        21. Изготвяне на информационен кът, посветен на Европейския ден на езиците 

                                                                                 Срок: ІХ.2019 г. 

                                                                                 Отг.: учителите по чужди езици                         

        22. Организиране и провеждане на състезание по английски език 

                                                                                 Срок: по календар 

                                                                                 Отг.: учителите по чужди езици 

        23. Участие на учителите от МО в реализиране на проекти по Европейските   програми 

                                                                                Срок: постоянен 

                                                                                Отг.: учителите от МО 

        24. Изнасяне на открит урок 

                                                                                              Срок: ІIІ.2020 г.  

                                                                                            Отг.: Румяна Дамянова 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Планът е отворен за промени и допълнения. 

 

ИЗГОТВИЛ: Ниязи Ахмедов, председател на МО на учителите по филологически и 

хуманитарни предмети 

 

 

                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

П Л А Н  

 

ЗА РАБОТАТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ  

НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРИРОДО – МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДМЕТИ 

 И ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ  

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

І. СЪСТАВ: 

 Математика – Атанаска Мешелиева, Видка Куцкова, Кирчо Ангелов  

 Информационни технологии – Мехмед Мехмед и Елена Вълчева  

 Биология и здравно образование – Гюлер Салиф 

 Физика и астрономия –  Румяна Карачомакова 

 Химия и опазване на околната среда  Евелина Якова 

 Физическо възпитание и спорт – Стефан Иванов, Красимир Стоев, Ниязи Ахмедов, 

Румяна Карачомакова 

ІІ.  ЦЕЛ:  

           Усъвършенстване преподаването на учебното съдържание чрез използване на 

подходящи методи за педагогическо въздействие върху учениците за формиране и развиване 

на компетентности за професионално, личностно, гражданско и социално изграждане,  за 

преодоляване на репродуктивния начин на мислене. 

ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

            1. Повишаване качеството на учебния процес, чрез прилагане на иновационни методи и 

форми на обучение за разкриване, формиране и развитие на способностите у учениците. 

      2. Използване на вътрешнопредметните и междупредметните връзки в учебния ма-

териал за непрекъснато надграждане и разширяване на знанията и уменията на учениците с 

цел трайното им овладяване.   

      3. Надграждане на професионалната подготовка на учениците чрез разширяване на 

знанията и уменията по предметите от природо-математическите дисциплини. 

4. Развиване на ключови компетентности на учениците: 

 Компетентности в областта на български език - усъвършенстване на 

функционалната и комплексната грамотност за постигане на комуникативните умения за 

общуване 

 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на 

природните науки и технологиите 
 Дигитална компетентност - развиване на дигиталните компетентности чрез 

употребата на мултимедийни технологии с цел да се извлича, анализира, оценява, създава, 

представя и обменя информация 

 Умения за учене  

 Умения за здравословен начин на живот и спорт. 

            5. Осъществяване на възпитателна дейност и педагогическо въздействие върху 

учениците чрез прилагане на адекватни подходи, методи, средства и форми за създаване на 

умения за поведение и трайни навици, необходими в реални житейски ситуации, развитие на 

професионална кариера и формиране на гражданско съзнание. 

            6. Развитие и усъвършенстване на физическата дееспособност на учениците. 

 7. Обогатяване на творческата и методическата дейност на учителите чрез участие в 

различни форми на квалификация и вътрешнометодическа обмяна на опит.  

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

1.  Приемане плана за работа на МО. 

                                                                                  Срок: до 09.IX.2019 г.                                                                          

                                                                                  Отг.:  председателят на МО 
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   2. Участие в есенните съвещания на РУО-гр.Кърджали за организиране на учебно-

възпитателната работа.  

                                                                                  Срок: м. X.2019 г.  

                                                                                  Отг.: учителите по предмети   

   3. Методическа взаимопомощ при изготвяне на календарен тематичен план (по 

секции – математика, инф. технологии, физика и астрономия и физическо възпитание). 

                                                                                  Срок: м. ІХ. 2019 г.  

Отг.: председателят и учителите по тези предмети 

   4. Изготвяне, качване в електронния дневник и утвърждаване на годишните 

разпределения по ЗП и програми по ЗИП –  Биология и здравно образование от директора и 

РУО. 

                                                                                                      Срок: 11. ІХ. 2019 г.  

                                                                                  Отг.: учителите по предмети 

   5. Съгласуване и уеднаквяване вида и формата на входните нива, и критериите за 

оценка на знанията и уменията на учениците (по секции: математика и ИТ). 

                                                                                  Срок: до 12. ІХ. 2019 г. 

                                                                             Отг.: председателят и учителите  

   6. Актуализиране на алгоритъма за самоподготовка и критериите за оценяване на 

знанията учениците и поставяне на видно място в специализираните кабинети (ИТ, биология, 

химия и физика).                                                                                                               

Срок: до 27. ІХ. 2019 г. 

                                                                                  Отг.: учителите по предмети  

 

    7. Разясняване на алгоритъма за самоподготовка на учениците и критериите за 

оценяване на знанията с цел формиране или доразвиване на уменията им за учене. 

                                                                                          Срок: м. Х. 2019 г. 

                                                                                  Отг.: учителите по предмети  
    8. Осигуряване и прилагане на подкрепа за личностно развитие на учениците във 

всеки час. 

                                                                                                Срок: постоянен 

                                                                                  Отг.: учителите по предмети    
   9. Провеждане на входно ниво на знанията на учениците по отделните предмети, 

диагностика на пропуските, анализ на резултатите и набелязване на мерки за отстраняването  

им. 

                                                                                                    Срок: до 12. Х. 2019 г.  

                                       Отг.: председателят на МО и учителите по предмети                                                                                         

                 10.   Запознаване на новоприетите ученици и техните родители с ДОС за УС. 

                                                                                  Срок: м. Х. 2019 г. 

                                                                                  Отг.: учителите по предмети  
   11. Актуализиране на таблото, информиращо учениците за формата на ДЗИ по 

природоматематическите предмети.                                                                                                           

 Срок: м. Х. 2019 г. 

  Отг.: председателят на МО и учителите по предмети 

   12. Използване на ИКТ и мултимедийни продукти в обучението и оценяването на 

знанията и уменията на учениците. Създаване на база мултимедийни продукти за 

онагледяване на учебния процес.  

                                                                                                         Срок: постоянен 

                                                                                   Отг.: учителите по предмети 

   13. Разширяване педагогическата работа с родителите чрез индивидуални разговори 

и срещи на класа с цел партньорство в учебния процес. 

                                                                                                         Срок: постоянен  

                                                                               Отг.: учителите по предмети 
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   14. Провеждане на консултации с ученици по график, утвърден от директора. 

                                                                                    Срок: постоянен                                                                             

                                                                               Отг.: учителите  

   15. Индивидуална работа с ученици за: 

 преодоляване на пропуските, установени от входното ниво 

 развиване на уменията за самостоятелно учене 

 недопускане на слаби резултати в обучението 

 подготовка за участие в олимпиади, конкурси, състезания, ДЗИ и др. 

 стимулиране и мотивиране за учене и развиване на способностите им. 

                                                                                      Срок: постоянен  

                                                                                Отг.: учителите по предмети 
   16. Участие на учениците в олимпиади, състезания и конкурси по отделните 

предмети и по Националния план за извънкласни дейности с цел издигани престижа на 

училището. 

                                                                                      Срок: по график 

                                                                                      Отг.: учителите по предмети 
   17. Изготвяне на спортно - състезателен календар за провеждане на масов училищен 

спорт, спортни празници, състезания и турнири.  

                                                                       Срок: по график                                                                     

                                                                                 Отг.: Ст. Иванов, Кр.Стоев  

   18. Методически сбирки на МО:                                                                                                                        

 обсъждане и приемане плана на МО  

                                                               Срок: до 12. ІХ. 2019 г. 

     Отг.: председателят на МО и учителите по предмети                                        

 отчитане на резултатите от анализа на входното ниво и набелязване на мерки 

за преодоляване на пропуските 

Срок:  м. Х. 2019 г. 

Отг.: председателят на МО и учителите по предмети 

 мултимедийно обучение за уроците по природоматематическите науки 

                                                                                                       Срок:  м. ХІ. 2019 г. 

                                                   Отг.: председателят на МО и Мехмед Мехмед 
 анализ на резултатите от обучението през първия учебен срок 

Срок: м. ІІ. 2020 г. 

Отг.: председателят на МО и учителите по предмети 

 открит урок по Физическо възпитание и спорт 

Срок:  м.  ІІІ. 2020 г. 

Отг.: Стефан Иванов 

 тестовете като форма и контрол на учениковите знания 

                                                                                                          Срок:  м. ІV. 2020 г. 

                                                                                Отг.: Гюлер Салиф  

 анализ на годишните резултати и отчет на работата на обединението 

 

 анализ на резултатите на отчетените дигитални компетентности по ИТ на 

учениците от Х клас 

Срок: м. VІІ. 2020 г. 

Отг.: председателят на МО и учителите по предмети  

19. Участие в квалификационни курсове, организирани от РУО, Учебен 

квалификационен център – МОН.  Следене на новостите в образованието и педагогическия 

печат осъществяване на обмяна на опит за обогатяване на методическите знания. 

                                                                                        Срок: постоянен 

  Отг.: председателят на МО и учителите 
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   20. Запознаване и разясняване на механизма за придобиване на ПКС за желаещите 

да повишат квалификацията си.   

                                                                                        Срок: м. ІІ.2020 г. 

                                                                                        Отг.: председателят на МО  

   21. Провеждане на пробна матура с учениците от ХІІ клас. 

                                                                                      Срок: м. ІV.2020 г. 

Отг.: учителите по предмети   
   22. Изграждане на ключови компетенции (комуникативни умения на роден език, 

математическа и дигитална компетентност, умения за учене) чрез изготвяне и 

представяне на мултимедийни презентации от учениците по теми от учебното съдържание. 

                                                                                        Срок: постоянен 

                                                                                        Отг.: учителите  

   23. Разработване и участие в реализиране на проекти по Европейски програми. 

                                                                                        Срок: по график                                                           

                                                                                        Отг.: учителите от МО 

   24.Постоянна работа по ПРОГРАМА за оптимизиране на езиковите и 

комуникативните способности на учениците.                                              

                                                                                        Срок: постоянен 

                                                                                        Отг.: учителите от МО  

           
         

ЗАБЕЛЕЖКА: Планът е отворен за промени и допълнения 

 

                                                                                                                                                                               

ИЗГОТВИЛ: Румяна Карачомакова, председател на МО на учителите по природо – 

математически предмети и по физическо възпитание и спорт 
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П Л А Н 

 

ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

 ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящият план е изготвен от членовете на методическото обединение и е приет на 

заседание на педагогическия съвет – Протокол №13 от 10.09.2019 г. 

II. СЪСТАВ 

1. Адлен Иляз                                                  8. Николай Шукерски 

2. Ваня Манева                                                9. Недялка Фучиджиева 

3. Валентина Коларова – протоколчик       10. Пламена Дюлгерова 

4. Димитрия Христова                                  11. Тюркян Адилова   

5. Донка Георгиева  – ПДУД                       12. Христина Ванчева 

6. Красимира Боюклиева                              13. Цветанка Крачунова – председател 

7. Наска Миткова                                           

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Основна цел: 

 Реализиране на качествен и ефективен учебно-възпитателен процес с приоритетна 

практическа насоченост в съответствие с ДОИ и динамичната икономическа конюнктура и 

съобразно интересите и възможностите на учениците за формиране и усъвършенстване на 

ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания. 

Основни задачи:  

1. Мобилизиране на знанията и уменията на преподавателите за успешно реализиране 

на учебно-възпитателния процес чрез: 

• повишаване квалификацията на учителите и тяхното самоусъвършенстване 

• екипна работа между колегите в обединението и в учебните часове 

• прилагане на разнообразни, нестандартни, ефективни и иновативни педагогически 

практики 

• засилена практическа насоченост за развитие на ключови компетентности. 

2. Мотивиране на учениците за участие в класни и извънкласни форми на обучение и 

мероприятия чрез: 

• индивидуална и диференцирана работа; 

• развитие на социални и граждански умения, инициативност и предприемачество; 

• учене, развитие и усъвършенстване през целия живот;  

• придобиване и усъвършенстване на професионална квалификация.  

3. Задълбочаване на контактите с институции и бизнес средата за създаване на условия 

за обучение близки до реалната практика и задоволяване на потребностите от квалифицирана 

работна сила, конкурентна на пазара на труда. 

4.  

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

1. Приемане план за работата на МО. 

Срок: м.ІХ.2019 г.          

                    Отговорник:  Цв. Крачунова 

2. Отбелязване на икономическите празници с конкретни инициативи, включване в 

различни конкурси по икономика, работа по проекти, квалификации. 

Срок: постоянен                                

  Отговорник: преподаватели  
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3. Провеждане на консултации и индивидуална работа с ученици за преодоляване на 

трудности и обща подкрепа за личностно развитие. 

Срок: постоянен                

                  Отговорник: преподаватели  

4. Стимулиране и мотивиране за учене, подготовка за олимпиади, конкурси и 

състезания, подготовка за държавни квалификационни изпити. 

Срок: постоянен                             

     Отговорник: преподаватели  

5. Подобряване на педагогическата работа с родителите чрез индивидуални разговори 

и срещи с цел по-голяма ангажираност на учениците в учебния процес. 

Срок: постоянен                             

     Отговорник: преподаватели  

6. Утвърждаване на единни педагогически изисквания, разясняване на критерии за 

оценяване и алгоритъм за самоподготовка.  

Срок: постоянен      

                            Отговорник: преподаватели  

7. Активно използване на ИКТ, споделяне на добри практики и обмен на опит.  

Срок: постоянен                                

  Отговорник: преподаватели 

8. Периодически методически сбирки за обсъждане на текущи въпроси и проблеми и 

обмяна на информация относно новости в икономическия живот. 

Срок: постоянен                             

     Отговорник: преподаватели  

9. Съгласуване, уеднаквяване и разясняване на критериите за оценка на знанията и 

уменията на учениците. Изготвяне на график за консултации.  

Срок: м.ІХ- Х.2019 г.                  

           Отговорник:  преподавателите 

10. Провеждане на входно ниво за констатиране на пропуските в знанията на 

учениците по предмети, които са изучавани предходната година, анализ на резултатите и 

набелязване на мерки за отстраняването им. 

Срок: м. Х.2019 г.                

             Отговорник:  преподавателите 

11.  Празник на програмиста. 

Срок: м. Х.2019 г.                  

     Отговорник: Т.Адилова 

12. Включване в инициативата на JAБългария – „Мениджър за един ден“. 

Срок: м. Х .2019 г.                  

     Отговорник: П.Дюлгерова 

13. Методическа сбирка за вътрешноквалификационна дейност: „Успешното 

атестиране на дейността на педагогическите специалисти“.  

Срок: м. Х-ХІ.2019 г.                       

             Отговорник: Валентина Коларова 

14. Отбелязване на Световната седмица на предприемачеството. 

Срок: ХІ.2019 г.         

       Отговорник: Д.Христова 
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15. Празник на банкера.                                                                     Срок: ХІІ.2019 г.         

       Отговорник: Н.Фучиджиева 

16. Запознаване на дванадесетокласниците с условията и изискванията за полагане на 

държавните квалификационни изпити по теория и практика на специалността и професията. 

       Срок: ХІІ.2019 г.         

       Отговорник: комисиите за ДКИ 

17. Осигуряване на реални работни места за провеждане на производствената практика 

на учениците. 

Срок: IX.2019 г. 

Отговорник: Учителите по производствена практика 

18.  Състезания по счетоводство.  

Срок: І-ІІ.2020 г.     

              Отговорник: Учителите по счетоводство 

19.  Отчет на работата на МО и анализ на резултатите от І учебен срок. 

Срок: ІІ.2020 г.       

            Отговорник: Председателят на МО  

20.  Училищен конкурс за Най-добра бизнес идея. 

Срок: м.ІІ.2020 г.  

Отговорник: А.Иляз  

21. Отбелязване на Световната седмица на парите 

Срок: м.ІII.2020 г.  

Отговорник: Ц.Крачунова 

22. Подготовка и участие в панаир на УТФ.  

Срок: м.ІІІ-ІV.2020 г.    

       Отговорник: Ръководителите на УТФ  

23.  Подготовка и участие в състезание «Млад икономист».  

Срок м.ІV.2020 г.  

Отговорник: Х.Ванчева 

24.  Ден на счетоводителя.  

Срок: 17.ІV.2020 г.              

    Отговорник: К.Боюклиева  

25. Вътрешноквалификационна методическа сбирка –  «Дискусия относно избора на 

учебни предмети за РПП- анализ на  ефективността».                              Срок: V-VІ.2020 г.                            

         Отговорник: Наска Миткова 

26. Осигуряване на реални работни места за провеждане на производствената практика 

на учениците.                                                                                                Срок: V-VІ.2020 г. 

Отговорник: Учителите по производствена практика 

27.  Ден на икономиста.  

Срок: VІ.2020 г.              

                           Отговорник: Н.Шукерски  

28.  Отчет за работата на МО и анализ на резултатите през учебната 2019/2020 година.  

Срок: м.VІІ.2020 г.                

                  Отговорник: Цв. Крачунова  

ЗАБЕЛЕЖКА: Планът е отворен за промени и допълнения 

ИЗГОТВИЛ: Цветанка Крачунова, председател на МО на учителите по професионална 

подготовка 
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П Л А Н 

ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ 

НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

І. СЪСТАВ НА МО НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ: 

  8.а  Йорданка Узунова    11.а Видка Куцкова             

  8.б  Елена Вълчева   11.б Валентина Райчева           

  8.в Димитрия Христова 11.в Вяра Петрова      

  8.г  Филиз Мустафа                                                        11.г Стефан Иванов       

  9.а  Искра Каменова    12.а Светла Стоева       

  9.б  Живка Станудина   12.б Пламена Дюлгерова            

  9.в  Гюлер Салиф   12.в Красимира Боюклиева        

10.а  Христина Ванчева           12.г Недялка Фучиджиева       

10.б  Ниязи Ахмедов  

10.в  Лидия Бояджиева  

IІ.  ЦЕЛИ: 

 1. Осъществяване на целенасочена работа за формиране на патриотично възпитание 

на учениците, гражданско съзнание, общочовешки ценности и добродетели, отговорно 

социално поведение на уважение, етническа толерантност, взаимопомощ и партньорство.   

              2.Стимулиране творческата активност на учениците, насърчаване на инициативността, 

отговорността и социалната им чувствителност  чрез участие в извънкласни и извънучилищни 

дейности. 

    3.Активно включване на родителската общност и външните институции в училищния 

живот с цел привличането им като партньори в обучението и възпитанието на учениците. 

             4.Повишаване квалификацията на класните ръководители и усъвършенстване на 

педагогическите умения за работа с ученическия клас.  

III. ЗАДАЧИ: 

  1. Формиране на демократични ценности и общочовешки добродетели у учениците 

чрез участието им във форми на гражданското образование и възпитание в училище.  

  2.Развиване на интелектуалните способности на учениците, стимулиране на 

творческата им активност, насърчаване на инициативността, отговорността и социалната 

чувствителност  чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. 

              3. Развиване на умения у учениците за поддържане на здравословен начин на живот и 

формиране на екологична култура и поведение.   

              4. Осъществяване на взаимодействие с родителите и привличането им като партньори 

за съвместна дейност по въпросите на образованието и възпитанието на учениците и решаване  

на проблеми, свързани с подобряване на МТБ в училище. 

  5. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции за 

подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите. 

  6.  Повишаване квалификацията на класните ръководители като непрекъснат процес 

на усъвършенстване и обогатяване на компетенциите за постигане на успешно кариерно 

развитие. Стимулиране към активно обучение чрез обмяна на педагогически опит, участие в 

обучения, работни срещи, дискусии, семинари. 

IV. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. Дейности по планирането и организацията на работата в  МО 

1.1. Запознаване с насоките на МОН, определящи организацията на дейностите на 

класния ръководител, с тематичните области, свързани с гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование в ЧК /НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г./ , с 

рамковите изисквания при организиране на часа на класа, със задължителните теми по защита 

на населението при бедствия, аварии и катастрофи, оказване на първа помощ, безопасност на 

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10334
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движението по пътищата, тероризъм и поведение при терористична заплаха, киберзащита, 

военно обучение и защита на родината, кариерно ориентиране, противодействие на 

корупцията, електронно управление и медийна грамотност. 

                                                                                                           Срок: 10.ІХ.2019 г.                                                                                                                                           

Отг.: председателят на МО 

1.2. Изготвяне и приемане план за работа на методическото обединение на класните 

ръководители. 

                                                                                                            Срок: 12.ІХ.2019 г.                                             

                                                                                            Отг.: председателят на МО 

1.3. Изготвяне на календарно-тематичните планове за провеждане часа на класа в 

училище, съобразени с рамковите изисквания при организиране на часа, посочени в Наредба 

№ 13 от 21.09.2016, съвместно с ученическия актив на класа.   

                                                                                                      Срок: 26.ІХ.2019 г.                                                    

                                                                                                Отг.: кл. ръководители 

1.4. Утвърждаване на график за втория час на класа за провеждане на консултации с 

родители и работа с училищна документация.   

                                                                                                            Срок: 27.ІХ.2019 г.                                                    

                                                                                               Отг.: председателят на МО     

1.5. Запознаване на учениците с актуализирания правилник за дейността на ПГИ 

„Алеко Константинов“ (раздел Ученици), с изискванията за осигуряване на безопасни условия 

на обучение и труд в училище.                                                                                                                            

                                                                                                          Срок: 03.Х.2019 г.                                                    

                                                                                                     Отг.:  кл. ръководители 

1.6. Актуализиране на тематичната библиографска справка за публикации и 

материали в сайта на МОН, интернет и педагогическия печат, подпомагащи реализирането на 

темите в часа на класа.  

                                                                                                         Срок: 04.Х.2019 г.                                                    

                                                                                              Отг.:Валентина Райчева и 

класните ръководители 

1.7. Поддържане на постоянен контакт с родителите с цел приобщаването им към 

училищния живот: 

 подготовка и провеждане на родителските срещи по класове в училище и избор 

на родителски активи с цел съвместна възпитателна дейност и взаимно подпомагане; 

Срок: м. Х. 2019 г. - І срок;  м. ІІІ. 2020 г. - ІІ срок 

                                                                                      Отг.:  кл. ръководители 

 запознаване на родителите с Правилника за дейността на ПГИ „Алеко 

Константинов“ (раздел Ученици, раздел Родители), с учебните планове на отделните 

специалности в ПГИ; 

 активизиране на контактите с родителските активи по класове за постигане на 

единодействие между семейното и училищното възпитание; 

 предоставяне на актуална информация на родителите за успеха и дисциплината 

на  учениците от ПГИ в електронния дневник; 

 провеждане на системна разяснителна работа с родителите по правни, 

педагогически и психологически проблеми при необходимост; 

 изготвяне на информационни табла и справки в помощ на родителите; 

 актуализиране на секцията „За ученици и родители“ в сайта на гимназията и 

електронната поща за родители – pgi_roditeli@abv.bg;  

 включване на родителите при подготовката и провеждането на училищни 

мероприятия и стимулиране на инициативност за подобряване на МТБ;                                  

                                                                  Срок: 20.09.2019 г. – 26.06.2020 г.                       

                                                                                   Отг.: кл. ръководители 
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2. Дейности, свързани с гражданското образование и възпитание на учениците в духа на 

съвременните демократични и граждански ценности, с изграждането на националното 

им самочувствие: 

2.1. Запознаване на новоприетите ученици със Закона за закрила на детето и 

Конвенцията на ООН за правата на детето. 

                                                                       Срок: 24.10.2019 г.                                                       

                                                                                       Отг.: кл. ръководители 

2.2. Участие в тържества, състезания, регионални и национални конкурси и чествания, 

посветени на бележити дати и годишнини от празничния национален календар. Отбелязване в 

ЧК чрез традиционни и интерактивни методи на преподаване на: 

 21.Х.2019 г. Ден на Кърджали  

 01.ХІ.2019 г. Ден на народните будители 

 16.ХІ.2019 г. Международен ден на толерантността    

 10.ХІІ.2019 г. Международен ден на човешките права  

 13.І.2020 г.    157 години от рождението на Алеко Константинов  

 19.ІІ.2020 г.  147 години от обесването на Васил Левски 

 03.ІІІ.2020 г. Национален празник - Освобождението на България 

 10.ІІІ.2020 г. Международен ден в памет на жертвите на Холокоста и 

спасяването на българските евреи 

 21.ІІІ.2020 г. Международен ден за борба срещу расизма и дискриминацията 

 24.V.2020 г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост  

 02.VІ.2020 г. 144 години от смъртта на Христо Ботев 

                                                                                                   Срок: по график  

                                                                                           Отг.: кл. ръководители, 

2.3. Организиране на благотворителни акции и посещения на ученици в социални 

домове по време на празници.  

                                                                                                       Срок: по график            

                                                                           Отг.: УС,  пед. съветник и  класните 

ръководители 

       2.4. Организиране и провеждане на екскурзии, спортно-туристически и културни 

мероприятия.                                                                                                   Срок: по график                                                                                                                                                            

                                                                  Отг.: Н. Ахмедов, Ст. Иванов, В. Петрова, 

кл. ръководители 

3. Дейности, свързани с кариерното ориентиране  в училище: 

3.1.  Разглеждане на задължителните теми по кариерно ориентиране в ЧК, включени в 

годишните  разпределения на класните ръководители.                              Срок:  по график                                                                                                                                                       

                                                                                              Отг.: кл. ръководители 

3.2. Представяне на различните професии в ПГИ чрез изготвяне на тематични 

презентации за тях. Запознаване на новоприетите ученици с дейността на УТФ в училище. 

Срок: м. ІІІ.2020 г. 

Отг.: Цв. Крачунова, Кр. Боюклиева и кл. ръководители на VІІІ и ІХ  клас 

4. Дейности, свързани с формиране на умения за адекватно поведение при защита на 

населението при бедствия, аварии и катастрофи и оказване на първа помощ: 

             4.1. Разглеждане на задължителните теми по защита на населението при бедствия, 

аварии и катастрофи и оказване на първа помощ в ЧК, включени в годишните  разпределения 

на класните ръководители.  

                                                                                                 Срок: по график                                               

                                                                                       Отг.: кл. ръководители 

              4.2. Участие в провеждането на общоучилищни занятия и мероприятия, свързани със 

защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи и оказване на първа помощ. 

                                                                                                                        Срок: по график                                                

Отг.: Ст. Григориева, мед. специалист, кл. ръководители 
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5. Дейности, свързани с превенция на  насилието, справяне с гнева, агресията и тормоза 

сред подрастващите, с превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, с 

киберзащита, с противодействие на корупцията:      

         5.1. Провеждане на обучения и дискусии в ЧК по въпросите за поведението на 

младите хора в общността, училищния тормоз и агресията сред учениците, за опасностите, 

които крие насилието в училищe и извън него. Организиране на информационни кампании 

сред учениците и родителите за превенция на агресията.   

                                                                                                                 Срок: по график                                                               

Отг.: училищният психолог, пед. съветник и кл. ръководители  

         5.2. Провеждане на обучения и дискусии, свързани с: 

 употреба и злоупотреба с наркотици, превенция на употребата на наркотици в 

училище; 

 превенция на тероризма и поведението при терористична заплаха; 

  кибертормоз и киберзависимости при учениците;   

  противодействие на корупцията.            

                                                                                                                  Срок: по график                                                    

                                Отг.: училищният психолог,  педагогическият  съветник и   

кл. ръководители  

6.  Дейности, свързани с формиране на здравна и екологична култура сред ученицитe: 

         6.1. Провеждане на здравни беседи в ЧК с учениците за избор на здравословен начин 

на живот. Противодействие на алкохол, тютюнопушене, наркотици, със здравното и 

екологичното  възпитание на учениците.                                                                                                                  

Срок:  по график                       

                                                                    Отг.: кл. ръководители,  педагогическият 

съветник и мед. специалист 

              6.2. Провеждане на дискусии в ЧК, участие в обучения и мероприятия, посветени на:  

 1.ХІІ. – Световен ден за борба със СПИН 

 14.ІІ. – Ден на влюбените  

 31.V. –  Световен ден без тютюнев дим  

 26.VІ. – Международен ден за борба срещу наркотиците  

                                                                                                  Срок:  по график                                               

                                 Отг.: кл. ръководители, педагогическият съветник, 

училищният психолог и мед. специалист              
              6.3. Участие в мероприятия и конкурси, посветени на Международния ден на Земята – 

22 април.  

                                                                                                                Срок: м. ІV.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                      Отг.: кл. ръководители 

7. Вътрешнометодическа и квалификационна дейност на класните ръководители: 

             7.1 Тематични сбирки на класните ръководители:  

               А) Работна среща: Приложение на актуализирания правилник за дейността на 

ПГИ „Алеко Константинов“ /раздел Ученици/ в учебно-възпитателния процес. Работата на 

класните ръководители с електронния дневник, водене на училищната документация и 

взаимодействието с родителите и социалната среда. 

                                                                                                              Срок: 27.ІХ.2019г. 

                                                         Отг.:  председателят на МО, ПДУД, училищният 

психолог, педагогическият  съветник               

              Б) Дискусия на тема:  Наркотиците – риск за бъдещето на младите хора. 

Доброто и злото в живота”- видеофилм „Вкусът на злото” /”Зависимост”/ 

              Срок: м. ХІІ.2019 г. 

                 Отг.: председателят на МО, училищният психолог, педагогическият  

съветник и кл. ръководители 
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              В) Кръгла маса на тема:  Алтернативни позитивни стратегии при решаване 

на конфликти и преодоляване на агресията в ученическа среда. Модели на позитивно 

общуване между ученици и учители 

                                                                                                    Срок: м. ІІІ.2020 г. 

                 Отг.: председателят на МО, училищният психолог, педагогическият 

съветник и  кл. ръководители 

      7.2. Повишаване методическата квалификация на класните ръководители чрез участие 

в квалификационни курсове, обучения, самообразование, споделяне на опит, коментар на 

интересни казуси от педагогическия печат или учебно-възпитателния процес.                                                                                                                   

                                                                                                              Срок: по график 

                                                                                                  Отг.: кл. ръководители  

8.  Анализ на дейността на МО на класните ръководители през учебната година.  

Срок: юли 2020 г. 

Отг.: председателят на МО 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Планът е отворен за промени и допълнения  при необходимост. 

 

ИЗГОТВИЛ: Пламена Дюлгерова, председател на МО на класните ръководители 
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П Р О Г Р А М А 

 

ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ И КОМУНИКАТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ 

НА УЧЕНИЦИТЕ  

 
Приета на Педагогически съвет през 2006 година – Протокол №11/23.02.2006 и  

актуализирана през 2019 г. 

 

      ВЪВЕДЕНИЕ 

      Българският език според чл.3 от Конституцията е официален език в Република 

България. Законът за предучилищното и училищното образование (чл.13)  го определя като 

език, на който се осъществява обучението в училище. Това е езикът на институциите, на 

средствата за масово осведомяване. 

      Овладяването на официалния език е условие, без което не може да се осъществи 

интегрирането на учениците с различен етнически произход в обществото, тяхното 

пълноценно интелектуално и емоционално развитие като личности. Изхождайки от 

полифункционалния характер на българския език като официален,  общуването на български 

език играе ключова роля в интегрирането на учениците, обучавани в билингвиална среда. 

Този проблем е актуален и за учениците от ПГИ. Статистическите данни посочват, че 

от общо 418  ученици в дневна форма на обучение, 81 в задочна форма,  обучавани   в   

гимназията  през  учебна  2018/2019  година,  над 90%.  са билингви. Голяма част от тях идват 

от малки селища, с  капсулирано по своя етнически и религиозен състав население. В тях 

липсват необходимите условия за получаване на качествено образование по български език и 

комуникативни умения, тъй като общуването се осъществява изцяло на майчин език (турски). 

В този социално-психологически климат трябва да се търсят причините за затруднената 

езикова адаптация на учениците, ниската степен на грамотност, липсата на умения за 

комуникация на български език. 

     Това налага актуализиране на действащата от 2006 година дългосрочна  Програма за 

оптимизиране на езиковите и комуникативните способности на учениците. Тя е съобразена 

със: 

 Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и държавните 

образователни стандарти (ДОС) за учебно съдържание 

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 

2020) 

 Наредба № 6/11.08.2016  година на МОН за усвояването на книжовния 

български език. 

 Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства (2015-2020)  

 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система (2013-2020) 

 Конвенция за правата на детето. 

 Целите и стратегиите, заложени в годишния план на ПГИ “Алеко 

Константинов”. 

Програмата има за свои ПРИОРИТЕТИ: 

 Оптимизация на езиковите и комуникативните способности на учениците в учебния 

процес и във всички социокултурни сфери. 

 Постигане на равнище на функционална грамотност.  

 Пълноценна социална и професионална реализация на учениците. 

 Интегриране на всички етноси в структурите на българското общество. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

Провежданите ежегодно диагностични изследвания  на езиковите компетентности на 

учениците от 2005 година досега сочат, че в ПГИ се очертават редица проблеми: 

 незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради недостатъчно 

владеене на български език; 

 липса на речников запас и запас от собственоезикови синтактични конструкции; 

 непознаване предмета на общуване и липса на понятийно мислене. 

Те са свързани с езиковата култура и затрудняват качественото образование, 

равноправната интеграция на учениците билингви. 

ЦЕЛИ 

Стремежът на Програмата е да даде възможност на учителите в съответствие с 

потребностите на учениците да организират работата си в социолингвистичен и методически 

план. 

І. Общи цели: 

      1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на учениците 

билингви. 

2.  Създаване на предпоставки за успешна социализация. 

 3. Формиране на подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства 

реализацията на настоящата Програма. 

ІІ. Специфични цели: 

1. Компенсиране пропуските в езиковите компетентности на учениците и най-вече на 

учениците билингви за овладяване на знания и умения, гарантиращи постигане на ДОС за 

учебно съдържание по всички предмети. 

2. Обогатяване и усъвършенстване на комуникативно-речевата култура  на учениците 

чрез: 

 развиване способностите за общуване, за устно и писмено изразяване на 

български език 

 усъвършенстване уменията за  четене и писане, съставяне и възприемане на 

текстове 

 насърчаване на дигиталното четене. 

3. Резултатно използване на българския език от учениците билингви във всички сфери 

на дейност с оглед на оптималната им социализация. 

 

Тези цели ще се реализират чрез работа в следните направления и дейности: 

НАПРАВЛЕНИЕ 1:  Работа на учителите 

 Спазване на книжовноезиковите норми в учебните часове по всички учебни 

предмети, в които обучението се осъществява на български език. 

 Фокусиране върху четене и слушане на текстове, говорене и писане във всеки 

учебен час. 

 Спазване на  книжовноезиковите норми в общуването на учителите с учениците в 

училище и извън него. 

 Системна квалификационна дейност за своевременно намиране на адекватни 

педагогически и методически решения и конструиране на система от учебни похвати за 

преодоляване на пропуските в езиковата култура на учениците и повишаване на 

функционалната им грамотност.  

 Изготвяне на практико-приложни дейности по методически обединения за 

осъществяване целите на Програмата. 

 Мотивиране на учениците за общуване на български език и търсене на подходящи 

методи за възпитателно въздействие. 

 Оказване на системна помощ на изоставащите ученици и на учениците с проблемна 

езикова култура. 

 Диференцирана работа с учениците билингви съобразно техните потребности. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 2:  Работа с родители 

 Активно включване на родителската общност в мотивиране на учениците за 

повишаване на езиковата култура. 

 Въвеждане на нови форми за информиране на родителите за напредъка на децата им 

в училище и извън него. 

 Провеждане на тематични родителски срещи по приоритетите на Програмата. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3: Работа с научни институции и граждански организации и 

Обществения съвет 

 Включване на Обществения съвет и граждански организации при реализиране на 

Програмата. 

 Осигуряване на помощ за материално обезпечаване на дейностите по Програмата. 

 Продължаване на връзките със Сдружение на учителите филолози „Любословие“ и 

Сдружение „Десет книги“ по програма „Стъпала на знанието“ 

 Постоянна връзка със Сдружение „Омега” – гр. Кърджали. 

НАПРАВЛЕНИЕ 4: Социализация, интеграция и гражданско образование  на учениците 

билингви 

 Целенасочено включване на билингви в извънкласни дейности и проекти по 

различни програми за тяхното интегриране. 

 Мотивиране на учениците билингви за изграждане на активна личностна позиция за 

тяхното социализиране. 

 Развиване на езиковите компетентности на учениците чрез участие в извънкласни 

форми за работа с ученици 

НАПРАВЛЕНИЕ 5: Приоритетна работа с билингви за овладяване на български език 

чрез: 

 Обхващането им във форми на обучение по ЗИП и извънкласни дейности, като 

работата над речта на тези ученици се основава на: 

 учебни дейности за анализ и редактиране на грешки в резултат на     

интерференцията между българския книжовен и майчиния език; 

 учебни дейности за обогатяване на речника на ученици билингви. 

 Формиране и усъвършенстване на умения: 

 за възприемане на текст и извличане на информация от него; 

 усъвършенстване на правоговорните умения и на четивната техника; 

 усъвършенстване на правописните умения и уменията за съставяне на 

текстове (устни и писмени) на български език; 

 учебни дейности за съпоставка на структурните особености на българския 

книжовен език и на майчиния език и коригиране на типичните грешки в областта на 

фонетиката, морфологията и словообразуването, синтаксиса. 

 

ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Срокът за изпълнение на Програмата се определя като постоянен. 

Реализирането на Програмата се осъществява чрез План за изпълнение, конкретизиращ 

работата за всяка учебна година и приеман на заседание на Педагогическия съвет. 

Те са отворени и могат да се актуализират при необходимост. 
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П Л А Н 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ И КОМУНИКАТИВНИТЕ 

СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

        ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА 

  

Настоящият план е съобразен с: 

1. Наредба № 6/11.08.2016  г. на МОН за усвояването на българския книжовен език 

2. Наредба № 5/30.11.2015  г. на МОН за общообразователната подготовка 

3. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) 

4.Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства (2015-2020 

5. Конвенция за правата на детето 

6. Годишния план на ПГИ “Алеко Константинов” за учебната 2019/2020 г..  
 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Работа на учителите:  

1. Учителите по всички предмети да следят спазването на книжовноезиковите норми от 

учениците в устни и писмени текстове по време на учебните часове.  

Срок: постоянен  

Отг.: всички учители  

2. Включване в плановете на класните ръководители часове за:  

  обсъждане на необходимостта от владеене на книжовния български език  

  посещение на новоприетите ученици в библиотеката на гимназията и запознаване 

с принципите и на работа.  

Срок: Х.2019 г.  

Отг.: председателят на МО         

                                                                                  на класните ръководители и учителите БЕЛ 

3. Анализиране в началото на учебната година на езиковите компетентности на 

новопостъпилите ученици.  

Срок: 30.Х.2019 г.  

Отг.: учителите по БЕЛ  

4. Провеждане на допълнително обучение чрез задължителни консултации с учениците, 

невладеещи добре български език по утвърден от директора график.  

Срок: постоянен  

Отг.: всички учители  

5. Системна и целенасочена работа с учениците билингви по всички предмети за:  

 обхващането им в урочната дейност чрез поставяне на конкретни задачи за часа, 

работа със справочна литература, проучвателни дейности  

  редуване на различни по степен на трудност задачи в урочната дейност съобразно 

потребностите на учениците билингви с цел развиване на аналитико-синтетичното им мислене  

  поставяне на творчески, изследователски и критикооценъчни задачи за 

самостоятелна работа съобразно възможностите им.  

Срок: постоянен  

Отг.: всички учители  

6. Провеждане на езиково състезание „Алековци знаят и могат“ 

Срок: І.2020 г.  

Отг.: учителите по БЕЛ  

 7. Организиране на публично четене „Най-обичам…“  

                                                                                                 Срок: м. І. 2020г. 

                                                                                                 Отг.: учителите по БЕЛ 
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 8. Включване в националните инициативи за четене на книги – „Малкото голямо 

четене“, „Пиши грамотно  - написаното остава“ 

                                                                                                 Срок: по график 

                                                                                                 Отг.: учителите по БЕЛ 

9. Включване в национални състезания и олимпиади за изява на учениците в областта 

на четенето и грамотността.     

      

                                                                                                  Срок: по график 

                                                                                                  Отг.:  учителите по БЕЛ 

10. Участие на ученици в национални конкурси, включени в Националния календар за 

извънучилищни дейности 

Срок: по график 

                                                                                                  Отг.:  учителите по БЕЛ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Работа с родители:  

1. Запознаване родителите на новоприетите ученици с Наредба № 6/11.08.2016  г. на 

МОН за усвояването на книжовния български език.  

Срок: 30.Х.2017 г.  

Отг.: кл. ръководители  

2. Привличане на родителите за партньори при осъществяване на извънкласните 

дейности в училище.  

Срок: постоянен  

Отг.: кл. ръководители    и        

учителите 

 3. Запознаване родителите с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността (2014- 2020) 

Срок: постоянен  

Отг.: председателят на МО         

на класните ръководители и кл. ръководители           

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Работа с Училищното настоятелство, научни институции и 

граждански организации и Обществения съвет: 

1. Запознаване при необходимост на научни институции и граждански организации с 

Програмата за оптимизиране на езиковите и комуникативните способности на учениците и 

плана за изпълнението и.  

Срок: постоянен 

отг.: председателят на МО     

по филологическите и хуманитарните дисциплини 

2. Съдействие при обезпечаване на дейностите по Програмата. 

Срок: постоянен  

Отг.: председателят на МО  

по  филологическите и хуманитарните предмети  

3. Осигуряване на актуална методическа литература по проблемите на обучение на 

ученици билингви от института за БЕ към БАН.  

Срок: постоянен  

Отг.: председателят на МО  

по филологическите и хуманитарните предмети  

 4. Участие в национални сътезания, органицзирани от Сдружение на учителите 

филолози „Любословие“ и Сдружение „Десет книги“ по програма „Стъпала на знанието“ 

Срок: по график  

Отг.: учителите по БЕЛ 
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НАПРАВЛЕНИЕ 4. Социализация, интеграция и гражданско образование на учениците 

билингви  

1. Целенасочено включване на ученици билингви в конкурси, състезания и спортни 

мероприятия с цел социализацията им в съответствие с Националния календар на МОН за 

извънучилищни дейности за учебната 2019-2020 г. и годишния план на училището.  

Срок: по график  

Отг.: всички учители  

 

 

 

2. Организирано посещение на театрални постановки и български филми и обсъждане в 

часа на класа.  

Срок: постоянен  

Отг.: кл. ръководители  

3. Участие на учениците в извънкласни форми на работа – клубове, кръжоци, спортни 

секции и други.  

Срок: постоянен  

Отг.: ръководителите на 

съставите и групите за ИКД   

НАПРАВЛЕНИЕ 5. Приоритетна работа с билингви за овладяване на българския език в 

часовете по БЕЛ:  

1. Обхващане на учениците във форми на обучение по ЗИП, като работата над речта им 

се основава на:  

  учебни дейности за анализ и редактиране на грешки в резултат на интерференция 

между българския книжовен и майчиния език  

  учебни дейности за обогатяване на лексиката  

  2. Формиране и усъвършенстване на умения за:  

  възприемане на текст и извличане на информация от него  

  усъвършенстване на правоговорните умения и на четивната техника  

  усъвършенстване на правописните умения и уменията за съставяне на текстове 

(устни и писмени) на български език  

 3. Учебни дейности за съпоставка на структурните особености на българския 

книжовен език и на майчиния език и коригиране на типичните грешки в областта на 

фонетиката, морфологията и словообразуването, синтаксиса. 

 

 

ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ 
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П Л А Н 

 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА 

ГРАМОТНОСТТА (2014 – 2020) ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 

 

Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на 

грамотността. 

Мярка 1. Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и 

популяризиране на четенето. 

1. Провеждане на акция за размяна и подаряване на книга между учениците. 

                                                                                                     Срок: м. Х. 2019 г.      

                                                                                                     Отг.: учителите по БЕЛ 

2.  Провеждане на инициатива „Подарък за училищната библиотека“. 

                                                                                                      Срок: м.I 

                                                                                                      Отг.: кл. ръководители 

3.  Организиране на публично четене „Най-обичам…“ 

                                                                                                      Срок: м. І. 2020г. 

                                                                                                      Отг.: учителите по БЕЛ 

4. Включване в националните инициативи за четене на книги –„Малкото голямо 

четене“, „Пиши грамотно  - написаното остава“ 

                                                                                                      Срок: по график 

                                                                                                      Отг.: учителите по БЕЛ 

5. Включване в Националния маратон на четенето – отбелязване на Международния 

ден на книгата и авторското право – 23 април 2020 г. 

                                                                                               Срок: м. ІV. 2020 

                                                                                                     Отг.: В. Коларова                                                                                                               

Мярка 2. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат 

и насърчават децата си към четене и развитие на езикови умения. 

1. Организиране на информационни срещи с родители за подкрепа на ученици 

билингви относно допълнителните възможности за преодоляване на езиковите трудности при 

овладяване на българския език. 

                                                                                                      Срок: II срок 

                            Отг.: Председателят на обединението на класните ръководители, кл. р-ли 

 

Цел 2. Повишаване равнището на грамотност 

Мярка 1. Оценяване равнището на грамотност 

1. Провеждане на състезание “Алековци знаят и могат“. 

                                                                                                      Срок: м. І. 2020 г. 

                                                                                                      Отг.: учителите по БЕЛ 

2. Включване в национални състезания и олимпиади за изява на таланти в областта на 

четенето и грамотността.          

                                                                                                      Срок: по график 

                                                                                                      Отг.:  учителите по БЕЛ   

Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаването. 

Мярка 2. Преодоляване на неравнопоставеността при билингвите. 

 1. Осигуряване на допълнително обучение по български език по всички учебни 

предмети за ученици билингви чрез провеждане на консултации и включването им в проекта 

„Подкрепа за успех“ 

                                                                                                      Срок: по график 

                                                                                                      Отг.: учителите  
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Мярка 3. Преодоляване на дигиталната пропаст. 

 1. Интегриране на ИКТ и включване на дигиталното четене в образователния процес 

чрез обогатяване на ресурсите за обучение със софтуерни материали за работа в учебните 

часове. 

                                                                                                       Срок: постоянен  

                                                                                                       Отг.: учителите 

                                  

 

 

ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ 
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ПЛАН 

 

ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

І. ПРЕДМЕТ НА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТНИК 

Предмет на работата на педагогическият съветник е проучването и подпомагането на 

психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата на средното образование, 

подготовката им за образователен и професионален избор, адаптиране на учениците към 

образователната и социалната система и на последните към учениците, реализирането на 

дейности по мотивацията и преодоляването на проблемно поведение на учениците, 

подпомагане на личностното им развитие.  

ІІ. ЦЕЛИ 

1. Спомагане за по-успешно преодоляване от учениците на възникнали затруднения в 

училище, семейството и обществото.  

2. Създаване на предпоставки и условия за изграждане на високо образовани и 

подготвени за живота в демократичното общество личности.  

3. Намаляване на проявите на агресивност в училище.  

4. Задълбочаване на работата с родителите и бизнес средата в региона с цел 

привличането им като пълноправен партньор в обучението и възпитанието на учениците.  

5. Стимулиране творческата активност на учениците и генериране на идеи за 

поощряване на професионалната и творческата им реализация. 

6. Подобряване на дейността на ученическите съвети по класове и на училищния 

ученически съвет с цел по-пълноценното ангажиране на учениците в училищни и 

извънучилищни дейности и мероприятия и превръщането на училището в желана за ученика 

територия. 

7. Реализиране на дейности, целящи подпомагането на личностното развитие на 

учениците. 

ІІІ. ЗАДАЧИ 

1. Опознаване и проучване на проблемите на учениците, изясняване на причините за 

тяхното възникване и активно подпомагане за преодоляването им. 

2. Усвояване от учениците на умения за саморегулация и самовъзпитание, за създаване 

на положителна самооценка и самостоятелен избор на жизнена оценка и позиция. 

3. Участие в организирането и провеждането на училищни класни и извънкласни  

форми на работа по проблемите на гражданското и професионално образование и възпитание 

на учениците. 

4. Подпомагане на педагогическия колектив по проблемите на възпитателната работа 

чрез диагностична и консултативна дейност с учителите и училищните комисии. 

5. Осъществяване на връзки с държавни и обществени организации и институции, 

имащи пряко отношение към възпитателната работа и професионалното ориентиране на 

учениците. 

ІV. ДЕЙНОСТИ 

 ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ 

1.  Запознаване с  новопостъпилите учениците в VІІІ клас. 

Срок: м. ІХ-Х.2019 г. 

2.   Установяване на степента на адаптиране на новопостъпилите ученици чрез анкетно 

проучване – „Психологически профил на ученика“ 

Срок:  м. Х-ХІ.2019 г. 
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3. Диагностициране на затруднения в интелектуалната, личностната и 

поведенческата сфера на учениците: 

3.1.  Набиране на информация за ученици с девиантно поведение, асоциални прояви, 

проблеми в контактуването със съученици, учители, родители и картотекиране на същите. 

Срок: постоянен 

3.2.  Диагностициране на ученици с проблеми в училищната адаптация и овладяване на 

учебният материал. 

Срок: постоянен 

3.3.  Провеждане на индивидуални и групови психологически изследвания чрез анкети, 

тестове, беседи, разговори – при необходимост. 

Срок: постоянен 

4.  Идентифициране на изявени ученици и ученици със специфични образователни 

потребности.  

Срок: постоянен 

 

КОНСУЛТАТИВНА  ДЕЙНОСТ 

          1. ИНДИВИДУАЛНО  И ГРУПОВО КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ 
1.1. Консултиране на ученици по проблеми, свързани с тяхното поведение, дисциплина, 

трудности в овладяването на учебния материал. 

Срок: постоянен 

1.2. Консултиране на ученици по проблеми, свързани с взаимоотношенията с други 

ученици, учители, родители. 

Срок: постоянен 

1.3.Консултиране по проблеми, свързани с психичното, личностното и интелектуалното 

развитие на учениците и тяхното професионално ориентиране. 

Срок: постоянен 

1.4. Изготвяне на индивидуални корекционни програми за работа с проблемни ученици. 

Срок: при необходимост 

1.5. Консултиране на учениците от XI и XII клас във връзка с тяхната последваща 

професионална ориентация и реализация. Организиране на срещи с представители на висши 

учебни заведения и кандидатстудентска борса съвместно с обединението на класните 

ръководители. 

Срок: по заявка от ученици и ВУЗ 

1.6. Реализиране на дейности по мотивацията и преодоляването на проблемно 

поведение на учениците. 

Срок: постоянен 

1.7. Участие в съставите на екипите за личностно развитие на учениците – съгласно 

издадени заповеди от директора на училището. 

Срок: постоянен 

           2. КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧИТЕЛИ 

2.1. Консултиране с учители относно възникнали проблеми във възпитателно-об-

разователния процес. 

Срок: постоянен 

2.2. Професионално консултиране по проблеми, произтичащи от взаимодействието с 

родители, колеги, ученици, училищно ръководство. 

Срок: постоянен 

           3. КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ 

3.1.  По проблеми на взаимоотношенията с техните деца. 

Срок: постоянен 
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3.2. Консултиране по проблеми на техните деца със съученици, учители, ръководството 

на училището, представители на различни институции. 

Срок: постоянен 

3.3. Консултиране по проблеми на личното, интелектуалното и поведенческо развитие 

на децата им. 

Срок: постоянен 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО И ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

КОЛЕКТИВ 

           1. Участие при разработване на училищни правилници, програми, проекти. 

Срок: постоянен 

           2. Подпомагане дейността на класните ръководители: 

  консултиране по отношение изясняване на най-често срещаните проблеми в 

училището, в класа 

  съдействие при разработване на плановете на класните ръководители 

  разработване и прилагане на индивидуални програми за работа с проблемни 

ученици 

  консултиране при работа с ученици, застрашени от отпадане или ученици с 

провинения 

  консултиране във взаимоотношенията с родителите 

  консултиране по отношение на психоклимата в даден клас. 

Срок: постоянен 

           3. Системно запознаване с нови указания, инструкции, нормативни документи. 

Срок: постоянен 

           4. Участие в педагогическите съвети. 

Срок: постоянен 

           5. Участие в училищната комисия за превенция на противообществените прояви на 

учениците. 

Срок: постоянен 

           6. Участие в Училищния координационен съвет за превенция на училищния тормоз  

сред учениците.                                                                                                            

    Срок: постоянен 

 

ГРУПОВА ДЕЙНОСТ 

1. Провеждане на дискусии, семинари, срещи по предложени от учениците или 

класните ръководители теми. 

Срок: постоянен 

2. Участие в родителски срещи – запознаване на родителите с работата на 

педагогическия съветник. 

Срок: м.Х.2019 г., м.ІІ.2020 г. 

3. Решаване на проблеми, свързани с рисково за здравето поведение на ученици – 

ограничаване на злоупотребата с психоактивни вещества (тютюнопушене, алкохол, 

наркотици), превенция на зависимостите, рисково сексуално поведение и др. съвместно с МО 

на класните ръководители. 

Срок: постоянен 

ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

1. Посредничество при взаимодействието и решаването на конфликти ученик – ученик; 

ученик – учител; ученик – родител; родител – учител; родител – училищно ръководство. 

Срок: постоянен 

2. Проучване и разкриване на предпоставки за евентуални проблеми и конфликтни 

ситуации в училище. 

Срок: постоянен 
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3. Провеждане на консултации при възникване на конфликти от различно естество и на 

различни равнища. 

Срок: постоянен 

4.  Подпомагане работата на Ученическия съвет: 

 консултиране при изработване на плана за работа на ученическия съвет 

 посредничество в контакти на Ученическия съвет с училищното ръководство и 

извънучилищни институции 

 консултиране при организирането и провеждането на ученически инициативи, 

мероприятия и др. 

Срок: постоянен 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Съвместна дейност с инспекторите от детска педагогическа стая (ДПС) и полицията. 

Срок: постоянен 

2. Поддържане на постоянни връзки с държавни и общински органи и организации, 

имащи пряко отношение към работата с децата и младежта. 

Срок: постоянен 

3. Създаване и поддържане на връзки с институции и организации, подпомагащи 

дейността  на училището: 

 Общински детски комплекс – Кърджали 

 Общински Съвет по Наркотични Вещества – Кърджали 

 Детска педагогическа стая  

 Дирекция “Закрила на детето” 

 Районно полицейско управление – Кърджали 

 Районна здравна инспекция – Кърджали 

 БЧК – Кърджали 

 Общинска комисия за ПППМН 

 педагогически съветници и училищни психолози от други училища 

 други. 

Срок: постоянен 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК – Кристина Капсамунова 
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П Л А Н 

 

ЗА РАБОТА  НА УЧИЛИЩНИЯ ПСИХОЛОГ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 
 

I.ПРЕДМЕТ  

  Предметът на работата на училищния психолог е оказването на  помощ на учениците 

при адаптиране към образователната и социалната системи, проучването и подпомагането на 

психичното развитие и здраве на учениците ,с цел подпомагане при трудности в обучението и 

съпровождане на ученика в цялостния процес на училищното обучение. Активизирането 

потенциала и силите на ученика за формиране у тях на гражданско съзнание, общочовешки 

ценности и добродетели, адекватно социално поведение на базата на уважение, толерантност, 

взаимопомощ и партьорство. 

II.ЦЕЛ 

  1. Спомагане за по-успешно преодоляване от учениците на възникнали затруднения в 

училище, семейство и обществото. 

  2. Оптимизиране и хуманизиране на взаимоотношенията в училище.  

  3.Осъществяване на връзки за активно включване на родителската общност и 

външните институции в училищния живот, с цел привличането им като партньори във 

възпитанието на учениците за изграждането им на високо образовани и подготвени за живота 

в демократичното общество личности. 

   4. Намаляване до минимум проявите на агресия и тормоз в училището. 

III.ЗАДАЧИ 

1.Създаване условия за продуктивно развитие на учениците в съответствие с 

изискванията на учителите и семейството. 

2. Проучване и опознаване на проблемите на учениците,изясняване на причините за 

тяхното възникване и активно подпомагане за преодоляването им.  

3.Усвояване от учениците на умения за соморегулация и самовъзпитание, за създаване 

на положителна самооценка и самостоятелен избор на жизнена оценка и позиция. 

4.Участие в организирането и провеждането на всички училищни класни и 

извънкласни форми на работа, по проблеми на гражданското образование и възпитание на 

учениците /при необходимост/. 

 5.Подпомагане на училищния колектив по проблемите на възпитателната работа чрез 

косултативна дейност. 

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНИЯ ПСИХОЛОГ: 

ДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТТА: 
 при затруднения в адаптацията към новата учебна среда /за VІІІ клас/ 

 при обучителни затруднения и поведенчески проблеми 

 при професионално ориентиране и консултиране. 

КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ: 
 в случаи на междуличностни конфликти /отдръпване от другите –стеснителност, 

боязливост; конфликти с възрастните; конфликти с връстници; семейни проблеми/ 

 при проблеми, свързани със вземане на решения, изясняване на алтернативи, 

ниска самооценка,училищен неуспех, страхове и фобии… 

 при недостиг на информация за себе си или обкръжението – изясняване на 

силните страни на личността, разширяване на целите /въз основа на резултати от 

диагностични изследвания и наблюдения/ 

 консултиране при остри кризи и психотравмени състояния 

 по въпроси на професионалното ориентиране и подготовка за бъдеща кариера. 
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КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ 
 по въпроси на взаимоотношенията с техните деца 

 при нарушения от страна на ученик на Правилника за дейността на гимназията 

ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 при конфликти, породени от взаимодействията между ученици, учители, 

родители и училищно ръководство. 

ГРУПОВА РАБОТА 
 в часовете на класа – при предварителна заявка и съгласуване на темата; 

 водпомага дейността на Ученическия съвет 

 корекционни групи – при необходимост от работа с ученици, проявяващи 

асоциално поведение. 

 

1.ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ- аспекти на диагностичната дейност: 

Готовност за обучение в училище 

1.Запознаване с новопостъпилите ученици и наблюдаване процеса на адаптацията им 

в новата за тях училищна среда.Обобщаване на резултатите и информиране на класните 

ръководители и родители. 

срок:м.септемри и октомври 

2.Изучаване индивидуалните особености на ученици със средствата на 

диагностиката.Всеки родител, при желание може да договори и присъства на провеждането на 

диагностиката на своето дете.Целта на диагностиката е да се получи информация в каква 

насока е необходимо да се работи с детето, с цел неговото бъдеще развитие,а не, за да се узнае 

кой е „по-добър“, кой „по-лош“.Работа върху отстраняване или компенсиране на отклоненията 

в психичното и лично развитие,формиране на различни умения и навици. 

                                                                                                                      срок:постоянен 

3. Набиране на информация за учениците с девиантно поведение, с асоциални 

проблеми,проблеми с овладяването на учебния материал и картотекирането им.  

                            срок:постоянен      
4. Картотекиране на ученици със слаба мотивация за учебния процес. 

срок:постоянен 
5.Диагностициране на затрудненията в интелектуалната,личностната и 

поведенческата сфера на учениците 

срок:постоянен 
6. Скриниране на затрудненията, нарушенията и отклоненията в интелектуалната, 

личностната, поведенческата и социалната сфера на учениците. Провеждане на индивидуални 

и групови психологически изследвания чрез анкети,тестове,беседи,разговори –  при 

необходимост. 

                                                                                                                          срок:постоянен  

Оценка на интелектуалността и когнитивните процеси 
Проучване и картотекиране  на ученици: 

- надарени деца 

- деца без интелектуални дефицити 

- деца с интелектуални затруднения 

- деца с обучителни затруднения 

                                                                                                            срок:октомври, ноември  
Рисково поведение 

  1.Проучване и подпомагане на ученици с употреба и злоупотреба с алкохол/дрога, 

агресивни/асоциални прояви, бягства от дома и училище. 

                                                                                                                           срок:текущ                                                            
Емоционални аспекти на развитието  

1. Проучване и подпомагане на ученици с безпокойства и тревожност, свързани с 

постижения, взаимоотношения с връстниците, проблем в семейството /болест,развод,смърт в 
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семейството, депресивно настроение и суицидни мисли. 

                                                                                                                              срок:текущ                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Взаимоотношения с връстници 

1.Спомагане на ученици с проблеми на интеграция в групи.,ценности и интереси, 

междуетническа толерантност и уважение.          

                                                                                                                             срок:текущ                
Професионално ориентиране 

1. Консултиране по повод на бъдеща кариера/по желание на ученика,родителя/  

                                                                                                               срок: м. март,април 

2. КОНСУТАТИВНА ДЕЙНОСТ 

Развиваща и корекционна дейност 

1. Активно въздействие върху личността с цел формиране на ред индивидуално-

психологически особености,необходими за понататъшното им развитие.Изготвяне на 

корекционна програма за работа с проблемните ученици. 

                                                                                                                   срок: постоянен 

2. Консултиране по инцидентно възникнали проблеми и конфликтни ситуации. 

                                                                                                                  срок: постоянен 

3.Осъществяване на контакт с родители на ученици с девиантно поведение с цел 

проучване на психичния статус на ученика и за съдействие при изработване и прилагане на 

корекционна програма. 

                                                                                                                     срок:постоянен 
Психологическо консултиране 

1.Оказване на помощ на ученици,педагози,родители по широк кръг личностни, 

професионални и други конкретни жизнени проблеми. 

                                                                                                                            срок:текущ                
2. Индивидуално консултиране /с ученици.,учители.,родители/: 

- по проблеми ,свързани с поведение на учениците 

- по проблеми ,свързани с взаимоотношения: ученици-ученици 

                                                                                            ученици-учители                                                                                                                                                                              

                                                                                            учители-родители 

                                                                                                                          срок:постоянен 
3. Консултиране на ученици с лоша дисциплина и с трудности в овладяването на уч. 

материал. 

                                                                                                                        срок:постоянен 
5. Системна работа с проблемни ученици ученици 

                                                                                                                       срок:постоянен 

Информиране и разяснение 

1. Оказване на помощ на учитили и родители относно разбирането на особеностите на 

всяка възраст, подбуждане на интерес към психологически знания, което да позволи на 

личността да види света по нов начин, да се стигне ново ниво на мислене, на основното. 

                                                                                                                      срок:постоянен                  

ГРУПОВА ДЕЙНОСТ 

1. Провеждане на дискусии, семинари и срещи по предложени теми от 

учители,ученици. 

                                                                                                                       срок:постоянен 

2.Решаване и разясняване на проблеми,свързани с рисково за здравето поведение 

/цигари, алкохол, наркотици/, превенция на зависимостите, рисково сексуално поведение, 

превенция трафика на хората, насилие в различните му форми и влияние на сектите върху 

личността на човека. 

                                                                                                                         срок:постоянен 

3. Участие при провеждане на  родителски срещи. 

                                                                                                    срок: по определен график                                                                                                     
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ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

1.Проучване и разкриване на предпоставки при възникване на конфликти от различно 

естество и на различни равнища. 

                                                                                                                         срок: постоянен 

2.Участие при провеждането на часа на класа за обсъждане на проблеми и казуси по 

възпитателната работа,поведението на учениците и други /при необходимост/. 

                                                                                                                          срок: постоянен 

 

3.Участие в работата на уч. комисия за противообществени прояви. 

                                                                                          срок: на заседанията на комисията                                                                                                                    

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

- сътрудничество с училище,семействата и други служби/агенции, ангажирани с проблемите 

на детското развитие/ отдели за закрила на детето, центрове и комисии за профилактика и 

подкрепа на детското здраве, за превенция и интервенция спрямо различни форми на 

девиантно поведение, ДПС, МКБППМН и други. 

 

 

 

                                                                           

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ: Зейние Мехмед 
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                                                                       П Л А Н 

 

ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ (УКПППУ)  

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Училищната комисия е създадена на основание на чл.2 ал.1 от Закона за борба срещу 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. 

Дейността й се основава на приетите училищни планове и програми и е насочена към 

обхващане и задържане на ученици в училище, проучване и превенция на 

противообществените деяния на учащите се, с помощ и подкрепа на ученици и родители. 

 

Състав на Училищната комисия: 

Председател:  Зейние Мехмед (училищен психолог) 

Членове:         Валентина Райчева (учител) 

                   Кристина Капсамунова (педагогически съветник) 

                   Десислава Тодорова (медицинска сестра) 

           Петя Петкова (родител) 

Училищната комисия за ПППУ води два дневника: 

 за извършители на противообществени прояви 

 за ученици, живеещи в условия на повишени за нормалното им развитие 

рискови фактори. 

 

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПППУ 

1. Свеждане до минимум на противообществените прояви на учениците 

(тютюнопушене, употреба на алкохол, наркотици и други опиатни вещества, кражби, измами 

и др.). Разширяване осведомеността на учениците по въпроси, свързани с профилактика на 

наркоманията. 

2. Превенция на преждевременно отпадане на учениците от училищната система. 

3. Разширяване на превантивната дейност на УКПППУ за предпазване на учениците 

от явления, битуващи в обществото, които биха довели до противообществени прояви. 

4. Разширяване на превантивната дейност на УКПППУ за предпазване на учениците 

от прояви на агресивно поведение в училище и извън него. 

5. Възпитаване у учениците на коректни и толерантни междуличностни 

взаимоотношения. 

6. Създаване на нагласи и умения за отстояване на собствена позиция срещу натиск за 

приемане на наркотици или извършване на углавни престъпления и противообществени 

прояви. 

7. Осигуряване на възможност за професионална и социална подготовка и  реализация 

и успешно приобщаване към гражданското общество. 

8. Тясно взаимодействие с другите училищни комисии по всички въпроси, свързани с 

възпитанието на учениците с оглед предпазването им от противообществени прояви. 

9. Изграждане на групи от преподаватели, които не са заети с класно ръководство, 

които да работят с проблемни ученици. 

10. Осигуряване на възможности за развитие и пълноценно участие на учениците в 

риск във всички аспекти на живота в училищната общност. 

11. Подпомагане осъществяването на процеса на приобщаващо образование. 
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Организиране на профилактична и корекционно-възпитателна работа със 

застрашени и проявени ученици. Системно провеждане на индивидуална работа и поддържане 

на постоянна връзка с родителите на проявени ученици. 

2. Осъществяване на системен контрол върху поведението на застрашени от 

извършване на противообществени прояви ученици. 

3. Превенция на възникнали  условия, пораждащи извършването на негативни прояви 

в училище. 

4. Установяване и картотекиране на зависими и злоупотребяващи с алкохол, 

наркотици и други опиати ученици. 

5. Провеждане на извънкласни форми и мероприятия с цел ангажиране на вниманието 

и  свободното време на учениците, за професионално и гражданско възпитание и образование. 

6. Координиране на дейността на училищната комисия с държавни и обществени 

органи и организации, имащи пряко отношение към превенцията на противообществените 

прояви на малолетни  и непълнолетни – семейството, ДПС, РПУ, Отдел “Закрила на детето, 

РЗИ, БЧК, Районна и Общинска комисия за ПППУ. 

7. Самосезиране при установяване на случай на ученик в риск и осъществяване на 

процедура за уведомяване на директора на училището. 

8. Осъществяване на експедитивни действия при подаване на информация от страна 

на директора в случаите, при които се установи, че има ученици – жертва на насилие или в 

риск от насилие, и в случаите при кризисна ситуация, установени на територията на 

училището. 

9. Осъществяване на процедура за незабавно осведомяване (първоначална 

информация) до 1 час на компетентните органи при регистриране на ученици – жертва на 

насилие или в риск от насилие,  оказване на съдействие на компетентните органи при 

анализиране на случаи и определяне на методи за работа по тях в училищна среда. 

10. Идентифициране на ученици в риск. 

11. Привличане на учениците в риск към участие във всички аспекти на училищния 

живот. 

 

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 

1.Запознаване на педагогическия колектив с дейността на УКБППМН, нейната роля и 

място в превенцията на противообществените прояви и връзката й с други институции  

Срок: м.септемри 

                                Отг.: председателя на комисията на УКПППМ 

2.Седмичен контрол на отсъствията на учениците от учебни занятия по неуважителни 

причини.  

Срок: постоянен 

                Отг.: педагог.съветник и кл. ръководители 

3.Участие в провеждането на родителски срещи с цел запознаване с мерките за 

превенция на рискови проблеми в училище. 

Срок: м. Х-ХІ.2019 г. 

Отг.: кл. ръководители 
4. Издирване и регистриране на ученици, извършители на противообществени прояви 

(доказани). 

Срок: постоянен 

                                Отг.: уч. психолог и кл. ръководители 

5. Издирване и регистриране на ученици, живеещи в условия на повишени за 

нормалното им развитие рискови фактори (семейства с родител/и с наложена съдебна 

присъда; семейства с криминално проявени родители; семейства с родители, злоупотребяващи 

с алкохол, наркотици и други опиати; семейства с психично болни; семейства, в които се 
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упражнява различен вид насилие; социално слаби семейства; семейства, в които децата не се 

отглеждат от родителите и др.). 

Срок: 30.Х.2019 г. 

Отг.: предс. на УКПППУ и кл. р-ли  

6. Наблюдение върху адаптирането на новопостъпили през учебната година ученици 

от други учебни заведения и други населени места. 

Срок: постоянен 

Отг.: уч. психолог и кл. ръководители 

7.Периодично разглеждане на поведението на ученици, извършили 

противообществени  прояви – при регистриране на случаи.  

Срок: постоянен 

Отг.: уч. психолог и кл. ръководители 

8.  Проучване на причините за отклонения в поведението на ученици с отрицателни  

прояви  и   набелязване  на  конкретни  мерки  за  въздействие (ученици с девиантно 

поведение). 

Срок: постоянен 

Отг.: уч. психолог и кл. ръководители 

9. Определяне на екипи за личностното развитие на ученици с провинения (при 

необходимост).        

Срок: постоянен 

Отг.: предс. на комисията 

10. Оказване на съдействие за повишаване на подготовката на класните ръководители 

и учителите по проблемите на противообществените прояви на учениците. 

Срок: постоянен 

Отг.: уч. психолог, предс. на МО и кл. ръководители 

11. Запознаване на УК от класните ръководители и учители със случаи на ученици, 

застрашени или извършили противообществени прояви и с деца, поставени в неблагоприятни 

условия на отглеждане. 

Срок: постоянен 

Отг.: кл. р-ли 

12. Сътрудничество с класните ръководители, в чийто клас има застрашени или 

проявили се ученици, с цел проследяване на развитието на даден проблем, на учениковото 

развитие и стимулиране за активизиране в учебната дейност. 

Срок: постоянен 

Отг.: уч. психолог 

13. Изготвяне от класните ръководители на характеристики на картотекираните 

ученици, извършили противообществени прояви (при регистриране на ученици). 

Срок: постоянен 

Отг.: уч. психолог и кл. ръководители 

14. Предложения пред директора и Педагогическия съвет за налагане на наказания на 

ученици съгласно Правилник за дейността на ПГИ „Алеко Константинов”. 

Срок: постоянен 

Отг.: уч. психолог и кл. ръководители 

МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ  

1. Консултации и индивидуална работа с проблемни ученици.                                                      

Срок: постоянен 

Отг.: педаг. съветник и уч. психолог 

2. Съдействие за подпомагане на ученици от социално слаби семейства, когато това се 

явява предпоставка за извършване на противообществени прояви и престъпления. 

Подпомагане на изоставени от родителите ученици. 

Срок: постоянен 

Отг.: предс. на УКПППУ 
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3. Работа с ученици, жертва на насилие (при констатирани случаи). 

Срок: постоянен 

Отг.: уч. психолог 

4. Прилагане на възпитателни мерки спрямо ученици с противообществени прояви. 

Срок: постоянен 

Отг.: предс. на УКПППУ 

5.  Провеждане на дискусии с УС за прожектиране на филми и други при отделните 

класове по теми, свързани с агресия, наркоманиите, сектите, сексуалното и друг вид насилие, 

трафик с деца и жени. 

Срок: 2-ри учебен срок 

Отг.: уч. психолог 

6. Отбелязване на І декември – Международен ден за борба срещу СПИН. 

        Срок: до 1.ХІІ.2019 г. 

Отг.: мед. сестра 

7. Отбелязване на 31 май – Международен ден за борба с тютюнопушенето. 

                                                                                                       Срок: до 31.V.2020 г. 

Отг.: кл.ръководители 

8. Отбелязване на 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите. 

           Срок: до 26.VІ.2020 г. 

Отг.: учителя по биология 

9. Запознаване на учениците с Правилника за дейността на училището 

Срок: ІХ.2019 г. 

Отг.: кл. ръководители 

10. Подпомагане МО на класните ръководители при запознаване на учениците със 

Закона за закрила на детето, Всеобщата декларация за правата на детето и закона за защита от 

дискриминацията в часа на класа. 

Срок: по график през І учeбен срок 

Отг.: педаг. съветник, уч. психолог и кл. р-ли 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИТЕ 

1. Запознаване на родителите с Училищния правилник, ЗНП, ППЗНП, с техните права 

и задължения, с правата и задълженията на техните деца като ученици. 

Срок: първата родителска среща 

Отг.: кл. ръководители 

2. Провеждане на системна разяснителна работа с родителите във връзка с 

възникнали проблеми.  

Срок: постоянен, при необходимост 

Отг.: уч. психолог и кл. ръководители 

3. Привличане на родителите като партньори при осъществяване на превантивна 

дейност с учениците за предпазване от противообществени прояви. Провеждане на 

своевременни  и системни срещи с родителите или настойниците на ученици с рисково 

поведение. 

Срок: постоянен 

Отг.: уч. психолог и кл. ръководители 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

1.  Координиране дейността на училищната комисия с: 

 Дирекция “Социално подпомагане” и Отдел “Закрила на детето” 

 ОбКПППМН 

 Детска педагогическа стая (ДПС) 

 РПУ, Прокуратура 

 обществени организации, обществени възпитатели и психолози 
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 здравни заведения  

 други. 

Срок: постоянен 

Отг.: предс. на УКПППУ, кл. р-ли 

2. Уведомяване на ОбКПППМН за провинили се в тежка степен ученици. Изпращане 

на предложения за образуване на възпитателно дело, уведомяване за родители, проявили 

нехайство и безотговорност при възпитанието и грижите за децата си. 

Срок: постоянен 

Отг.: предс. на УКПППУ, кл. р-ли 

3. Съвместна работа с ДПС. 

Срок: постоянен 

Отг.: предс. на УКПППУ 

4. Изпращане на предложения до ОбКПППМН, прокуратурата или съда за 

настаняване на ученици в специализирани учебни заведения. 

Срок: постоянен 

Отг.: предс. на УКПППУ 

5. Изпращане на предложения до ДПС за завеждане на отчет на ученици с 

регистрирани противообществени прояви. 

Срок: постоянен 

Отг.: предс. на УКПППУ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Комисията има правото да докладва пред Педагогическия съвет чрез класните 

ръководители и предлага на директора за наказания ученици, извършили нарушения. 

 Комисията отчита дейността си пред Педагогическия съвет един път в годината – в 

края на учебната година. 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: Зейние Мехмед, училищен психолог, председател на училищната комисия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

 

ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА 

 ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА  

СРЕД УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

 
                   Настоящият план е разработен на основание Механизъм за противодействие на 

тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, Алторитъм за неговото прилагане, съгласно Заповед № РД09-5906/28.12.2017 г. 

на Министъра на образованието и науката, изготвен на заседание на УКС, Актуализиран на 

заседание на Педагогически съвет с протокол № 13/10.09.2019 г. 

 

               Състав на Училищния координационен съвет: 

   Председател:   Донка Георгиева – ЗДУД 

               Членове:           Кристина Капсамунова – педагогически съветник  

                                          Зейние Мехмед – училищен психолог 

                                          Пламена Дюлгерова – председател на МО на класните ръководители 

                                          Председателя на Ученическия съвет  

                                          Миглена Конникова – родител 

    Планът се актуализира в началото на всяка учебна година и се разработва на база 

извършена оценка за насилието в училище, чрез въпросник в началото на всяка учебна година 

и резултата от оценката в края на учебната година. 

               Планът за превенция и интервенция на насилието и тормоза сред учениците за 

учебната 2019/2020 година е съобразен с нормативните актове, държавните образователни 

стандарти, стратегии, планове и програми, насочени към превенция на агресивното поведение 

на подрастващите и осигуряване на позитивна среда за тяхното личностно развитие. 

І. ОСНОВНА ЦЕЛ 

     Основна цел в работата на Училищния координационен съвет за превенция и 

интервенция на насилието и тормоза сред учениците в Професионална гимназия по икономика 

„Алеко Константинов“ град Кърджали за учебната 2018/2019 година е недопускане на насилие 

и тормоз (агресия) сред подрастващите и създаване на превантивна среда. 

     Дейностите по плана са свързани с организиране на класни, извънкласни и 

извънучилищни форми, създаващи условия за подобряване на всекидневното общуване и 

умения за разрешаване на междуличностни конфликти без насилие. 

ІI. ПРЕДМЕТ  

               Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на децата и учениците в 

системата на предучилищното и училищното образование, чрез превантивни мерки и 

сътрудничество по прилагането на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

ІІІ. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТАТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ  

1. Повишаване осведомеността на учениците и родителите по въпроси, засягащи 

асоциалното и агресивно поведение на подрастващите, тормоза и насилието сред тях. 

2. Включване на ученици в различни форми и групи по интереси, в извънкласни и 

извънучилищни дейности през свободното от учебни занятия време. 

3. Работа с родителската общност, насочена към превенция на агресивно поведение 

сред подрастващите. 

4. Работа с извънучилищни институции, обществени организации, Регионалния екип 

за превенция на агресията сред учениците в област Кърджали.     
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ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА: 

А) Предотвратяване на прояви на тормоз и насилие сред учениците чрез повишаване на 

нивото на информираност на децата и родителите 

1. Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с формите на насилие и 

с Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование и начините на реакция в случай на инцидент.  

Срок: м.ІХ-Х.2019г.  

Отг.: кл.ръководители, УКС 

2. Запознаване на учениците и родителите с формите на насилие и с Механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование по ред, определен от директора на училището. Определяне на 

отговорници по класове за подпомагане на УКС. 

Срок: м.ІХ-Х.2019 г.  

Отг.: кл.ръководители, УКС 
3. Утвърждаване от директора на училището на Алгоритъм за прилагане на Механизъм 

за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование,  на задълженията на всички служители, свързани със случаите на 

насилие и тормоз в училище и запознаване на служителите с тях. 

Срок: м.ІХ-Х.2019 г. 

Отг.: Директор, УКС 

4. Извършване от педагогическия съветник и училищния психолог на изследване и 

оценка на ситуацията посредством анкетно проучване.  

Срок: м.ІХ-Х.2018 г.,  

Отг.: педаг. съветник, уч.психолог 
5. Анализ  и  обобщаване  на  резултатите от направеното проучване в началото на 

учебната година за наличие на насилие и тормоз (агресия) в училището. 

  Срок: м.ХІ.2019 г. 

Отг.: Училищен психолог, УКС 
      6. Заседание на Училищния координационен съвет – обсъждане на мерки за превенция 

и интервенция на насилието и тормоза сред учениците и актуализиране на плана във връзка с 

установените и анализирани резултати от оценката на ситуацията.  

Срок: м.Х-ХІІ.2019 г. 

Отг. Директор, УКС 

7. Информиране на родителите и учениците за най-уязвимите откъм условия за проява 

на агресия, насилие и тормоз места на територията на град Кърджали и тези с най – висок 

процент на такъв тип прояви след получаване на необходимата информация от Регионалния 

екип за превенция на агресията. 

                                                                           Срок: м. ХІ – м.ХІІ.2019 г. 

Отг.: УКС, класните ръководители 

8. Провеждане на дискусии и разговори по теми, свързани с училищния тормоз, 

насилието и агресията сред учениците в часа на класа. 

          Срок: по график  

Отг.: класните ръководители 

9. Водене на единен регистър на училището за вписване на прояви на насилие и тормоз 

сред учениците в училище.                                                                             Срок: постоянен 

                                                                   Отг.: УКС  
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Б) Включване на учениците в различни извънкласни форми по интереси във времето, свободно 

от учебни занятия 

1. Включване на учениците в различни извънкласни форми за превенция на тормоза и 

насилието. 

                                                          Срок: м.Х.2019 г.-м.V.2020 г. 

                                                    Отг.: класни ръководителите   
2. Стимулиране на творческото мислене и поведение на учениците чрез тяхното 

включване в практико-приложни дейности, насочени към решаване на някои от най-острите 

проблеми на агресията  и тормоза в училище. 

                                          Срок: м.Х.2019 г.-м.V.2020 г. 

                                                                                 Отг.: УКС, учил. ученич. съвет 

3. Организиране и провеждане по класове или общоучилищни инициативи във връзка с 

превенцията за противодействието на тормоза – „Ден без насилие“, „Свят без насилие“, 

Правата на детето и пр. 

Срок: м.V-VІ.2020 г. 

                                                                                      Отг.:кл.ръководители, 

 педаг. съветник, уч. психолог 

4. Анализ, обобщение и сравнение на резултатите в края на учебната година с тези, от 

проучването през месец октомври. Основни изводи и формулиране на предложения за 

следващата учебна година. 

Срок: м.V-VІ.2020 г. 

                                                                     Отг.: УКС, педаг. съветник, училищен психолог 

           5. Изработване на информационни материали (постери, плакати, презентации, 

информационни табели и други) с участието на ученици за популяризирането на 

Националната телефонна линия 116 111, правата на детето, начините за противодействие на 

насилие, тормоз и агресия, правила за добро поведение. 

Срок: м.Х-ХІ.2019 г. 

                                                                     Отг.: педаг. съветник 

           6. Подготовка и провеждане на Международния ден на Розовата фланелка. 

Срок: м.ІІ.2020 г. 

                                                                     Отг.: педаг. съветник 
В) Работа с родителската общност 

1. Осъществяване на постоянен контакт и индивидуални контакти на класните 

ръководители с родители за своевременно уведомяване за възникнали ситуации на насилие, 

тормоз и агресия сред учениците. 

                                                                                  Срок: постоянен 

                                                                                  Отг.: кл. ръководители,  

педаг. съветник,  уч.психолог 

2. Включване на родители в провеждани мероприятия по теми, свързани с превенция 

на насилието и тормоза в училище.  

                                                                                   Срок: постоянен  

                                                                                   Отг.: кл. ръководители 

Г) Работа с институции  на  местно ниво, с функции и правомощия в областта на превенция 

на насилието, тормоза и агресията сред подрастващите. 

1. Незабавно уведомяване на Регионалния екип за превенция на агресията сред 

учениците при възникнали ситуации на тормоз и агресия. 

Срок: постоянен 

                                                                                      Отг.: ръководството на училището 
2. Изготвяне на годишен доклад за работа на Училищния координационния съвет за 

превенция и интервенция на насилието и тормоза сред учениците. 

                                                                                        Срок: м.VІ.2020 г. 

                                                                                        Отг.: УКС 
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П Л А Н 
 

ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

I. ОСНОВНА ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА 

Основна цел: Осъществяване на библиотечно-информационно обслужване на 

образователния процес, обезпечавайки и подпомагайки реализирането на държавните 

образователни изисквания, съобразно учебните програми и учебните планове в  системата на 

училищното образование. Библиотеката предоставя универсална информация чрез различни 

по тип, вид, тематика, език  документални източници, съдържащи знания и идеи, 

способстващи за  обучението и самоусъвършенстването. Тя формира култура и умения на 

търсене и ползване на информация, изгражда навици за непрекъснато самообразование, 

подтиква към креативност, мотивира личностното израстване и гражданската отговорност. 

Основни приоритети: 

1. Осъзнаване ролята на училищната библиотека като място за подготовка и 

изследователска дейност на ученици и учители. 

2. Мотивиране на учениците за четене и развиване на интереса към родната и 

чуждата литература. 

3. Създаване на условия за реализация на новите роли, които имат учениците –   

изследователи, а на учителите – консултанти при работата им за усвояване на учебния 

материал с помощта на новите информационни технологии.    

ІІ.   ФУНКЦИИ НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА 

Основни функциите на училищната библиотека са: 

а/ информационна – осигурява възможност за работа и използване на всякакъв вид 

информация без оглед на нейния вид, форма и носител; 

б/ образователна –  поддържа и гарантира образователните цели на училището; 

в/ културна – развива навици  за възприемане на културата, стимулира творческите 

способности на учениците, организира мероприятия, възпитаващи у тях културно и социално 

самосъзнание и съдейства за емоционалното им израстване. 

ІІІ. ЗАДАЧИ: 

1. Популяризиране на четенето на художествена, специализирана и  научно-популярна 

литература чрез използването на фонда на училищната библиотека и участие в различни 

дейности.  

2 Интердисциплинарно и активиращо съдействие за развиване на читателска 

компетентност у учениците, подтикване към креативност и изграждане на навици  за 

самообучение и учене през целия живот. 

3. Формиране на култура и умения на търсене и ползване на информация в 

училищната библиотека. 

ІV. ДЕЙНОСТИ: 

1. Запознаване с книжния фонд, организацията на работата в библиотеката и 

записване на новопостъпилите и настоящите ученици за читатели. 

   Срок: м. септември 2019 г. 

Отг.: библиотекарят 

2. Създаване на условия и оказване на помощ на ползвателите на библиотечния фонд 

за работа с него. 

     Срок: постоянен 

    Отг.: библиотекарят 
3. Обогатяване на фонда на библиотеката с художествена, специализирана, 

методическа, научна и дидактическа литература. 

     Срок: постоянен 

    Отг.: библиотекарят 
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4. Запознаване на ползвателите с новата литература и предоставянето й за ползване. 

              Срок: постоянен 

              Отг.: библиотекарят 

5. Постоянен контрол по опазване на библиотечния фонд и подсещане на закъснелите 

читатели за връщане на заетите материали. 

  Срок: постоянен 

              Отг.: библиотекарят 

6. Участие в Национални кампании, свързани с четенето. 

                                  Срок: по график 

                                                                                                 Отг.: библиотекарят 

7. Изготвяне и представяне на презентация по случай Международният ден на книгата 

и авторското право. 

   Срок: м. април 2020 г. 

 Отг.: библиотекарят 

8. „Библиотекар за един ден“ – участие в ученическото самоуправление. 

               Срок: м. май 2020 г. 

Отг.: библиотекарят 

9. Оказване на помощ и участие в училищни тържества и празници с цел изява на 

инициативността и творчеството на учениците. 

                Срок: по график 

    Отг.: библиотекарят 

10. Отчет-анализ на работата на училищната библиотека. 

  Срок: м. юли 2020 г. 

  Отг.: библиотекарят 

 

 

ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ. 

 

 

ИЗГОТВИЛ: Валентина Коларова, библиотекар 
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П Л А Н 

 

ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА И ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА ДВОРА НА 

УЧИЛИЩЕТО ЗА  УЧЕБНАТА  2019/2020  ГОДИНА 

 

Състав на комисията: 

Председател: Стиляна Григориева 

Членове:         1. Миглена Конникова 

                       2. Антоанета Филипова 

                       3. Рамадан Рашид 

І. ЦЕЛИ: 
1. Поддържане и опазване на материално - техническата база на училището. 

2. Обогатяване на материално - техническата база. 

3. Поддържане и хигиенизиране на двора. 

ІІ. МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Профилактика на електрическата инсталация и компютрите в компютърните 

кабинети и УТФ. 

                                          Срок: постоянен 

Отг.: домакин, Ст. Григориева М.Мехмед 

2. Проверка сигурността на спортните съоръжения във физкултурния салон, фитнес 

залата и двора на училището.   

                                                               Срок: до 14.ІХ.2019 г. 

Отг.: Ст. Григориева, учителите по ФВС 

3. Извършване на измервания на факторите на работна среда, заземителна инсталация 

и др. 

                                                               Срок: м.ІХ.2019 г.-м.VІ.2020 г. 

 и при необходимост                                                                

Отг.: Ст. Григориева 

4. Поддържане и опазване на инвентара и хигиената в училище. 

                                                                          Срок: постоянен 

                                                                          Отг.:   домакин, учениците, 

педагогически и непедагогически персонал 

5. Поддържане, обогатяване и хигиенизиране на МТБ в частта: 

5.1. Кабинет по физика и химия и хранилища към него: 

 измазване и боядисване на стени и таван /при необходимост/ 

 ремонт на дестилатор 

 монтаж на вратички под мивките 

 подмяна на подово покритие /при необходимост/ 

 доставка  на ученическо обзавеждане - маси, столове /при необходимост/ 

 доставка и монтаж на интерактивна дъска 

 подмяна на подово покритие в хранилище.  

                                                         Срок: м.ІХ.2019 г. до 14.09.2020 г. 

Отг.:домакин, Р. Рашид, М.Мехмед, М.Конникова 

5.2. Физкултурен салон: 

 закупуване на необходимите спортни принадлежности и уреди; 

 демонтаж, доставка и монтаж на дюшеме/подово покритие във физкултурен 

салон; 

 ремонт на подово покритие в кабинет на учителите по ФВС; 

 измазване и боядисване на физкултурен салон и коридор;  

 ремонт на бани  към физкултурен салон - при отпускане на средства; 
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 измазване и боядисване на съблекални към физкултурен салон; 

 подмяна на подово покритие в съблекални към физкултурен салон /при 

необходимост/; 

 доставка и монтаж на допълнителни, енергоспестяващи осветителни тела 

във физкултурния салон.  

Срок: м.ІХ.2019 г.–м.VІ.2020 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева,  

 учителите по ФВС, М.Конникова 

    5.3. Фитнес зала: 

 закупуване на необходимите спортни принадлежности и уреди и поправка 

при необходимост на съществуващите; 

 измазване и боядисване на фитнес зала, съблекални и коридор.  

Срок: м.ІХ.2019 г.–м.VІ.2020 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева, 

учителите по ФВС, М.Конникова 

5.4. Компютърни кабинети и УТФ: 

 измазване и боядисване на стени и тавани - каб.42, 43, 46, 52, 53 /при 

необходимост/; 

 закупуване на компютри, монитори и принтери, при отпускане на средства; 

 подмяна на луминисцентни лампи;  

 закупуване на ученическо обзавеждане – столове и бюра /при отпускане на 

средства/; 

 доставка и монтаж на интерактивна дъска. 

Срок:  м.ІХ.2019 г. – м.VІ.2020 г. 

Отг.: М.Мехмед, Ст. Григориева, М.Конникова 

    5.5. Кабинет по биология: 
 измазване и боядисване на стени и таван; 

 доставка на  шкафове, витрини за табла и други; 

 доставка и монтаж на интерактивна дъска; 

Срок:ІХ.2019 г.-VІ.2020 г.  

Отг.: домакин, Ст. Григориева,  М.Конникова 

5.6.  Класни стаи, коридори и други помещения: 

 закупуване на интерактивни дъски за класни стаи и кабинети /при отпускане 

на средства/;  

 закупуване на ученическо обзавеждане - столове и шкафове в класни стаи 

/при отпускане на средства/;  

 доставка на тонколони за всички класни стаи и кабинети; 

 измазване и боядисване на класни стаи, коридори - стени и таван; 

 подмяна на подово покритие с ламинат в класни стаи, там, където е 

необходимо; 

 доставка и монтаж на врата за изход Г с РVC дограма; 

 подмяна на луминисцентни лампи в класни стаи и коридори; 

 подмяна на счупени прозорци в класни стаи и коридори и дръжки 

Срок:  м.ІХ.2019 г.–м.VІ.2020 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева, М.Конникова 

    5.7. Парокотелно помещение: 

 измазване и боядисване на стени и таван; 

 поставяне на изолация на водопроводна тръба от главния водопровод в 

парокотелно помещение; 

 ремонт на санитарен възел в парокотелно помещение и поставяне на врата; 

 обзавеждане на стая на огняра и поставяне на нова врата; 

 ремонт на ел.табло в парокотелно помещение; 
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 почистване на котли и комин в парокотелно помещение 

Срок: м.ІХ.2019 г.до 14.ІХ.2020 

 Отг.: Ст. Григориева, Р. Рашид 

    5.8. Театрална зала „Асара”: 

 измазване и боядисване на стени и таван; 

Срок: м.ІХ.2019 г.- м.VІ.2020 г. 

   Отг.:Ст. Григориева, работник  поддръжка на сгради 

    5.9. Учителска стая: 

 измазване и боядисване на стени и таван; 

 доставка и монтаж на шкафове за учителска стая; 

Срок: м.ІХ.2019 г.- м.VІІІ.2020 г.       

Отг.: Ст. Григориева, домакин, работник  поддръжка на сгради  

    5.10. Административни кабинети, коридори и фоайета: 

 измазване и боядисване на стени и тавани 

Срок: м.ІХ.2019 г.- м.VІІІ.2020 г. 

      Отг.: Ст. Григориева, домакин, 

      работник  поддръжка на сгради 

6. Монтиране на  евакуационно осветление в сградата на училището при 

необходимост или за подмяна по предписание от РС „Пожарна безопасност и защита на 

населението”. 

Отг.: Ст. Григориева, М.Конникова 

Срок: м.ІХ.2019 г.- м.VІ.2020 г. 

7. Ремонт на ВиК инсталация  - при отпускане на средства 

Срок: м. ІХ.2019 г. до 14.ІХ.2020 г. 

Отг.: домакин,  Ст. Григориева, М.Конникова 

8. Ремонт на санитарни възли І етаж и ІV етаж при отпускане на средства  и други 

текущи  ремонти  

Срок: м.ІХ .2019 г.до 14.09.2020 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева 

9. Ремонт на Актова зала – измазване на стени, монтиране на окачен таван, смяна на 

подово покритие и цялостно оборудване - при отпускане на средства. 

Срок: м. Х.2019 г.- м.VІ.2020 г.  

Отг.: домакин, Р. Рашид, Ст.Григориева 

10. Топлоизолация на външни стени – фасади - при отпускане на средства. 

Срок: м.Х.2019 г. до 14.ІХ.2020 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева 

11. Цялостен или частичен ремонт на покрив (хидроизолация и/или топлоизолация с 

подмяна на  водосточни тръби, обшивки и др.).  

Срок:  м.ІХ.2019 г. до 14.ІХ.2020 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева 

12. Демонтаж, доставка и монтаж на радиатори при необходимост. 

Срок: м.Х.2019 г.- м.VІІІ.2020 г. 

Отг.: домакин, Р. Рашид, Ст. Григориева 

13. Измазване на асансьорна шахта в сградата на училището /при необходимост/ 

Срок:  м.Х.2019 – м.VІІІ.2020 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева 

14. Подмяна на дограма на прозорците на помещение в сутерена под басейна т.н. 

английски двор – предписана мярка в Доклад за енергийно обследване на сградата 

Срок: м.Х.2019 г. до 14.09.2020 г. 

Отг.: домакин, Р. Рашид, Ст. Григориева, М.Конникова 

15. Изграждане, ремонт и поддръжка на допълнително видеонаблюдение, доставка и 

монтаж на сигнално - охранителна система /СОТ./ 
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Срок: м.Х.2019 г.- м.VІ.2020 г. 

Отг. домакин, Ст. Григориева, М.Конникова 

16. Възстановяване на плочници около сградата с цел да се предпазят основите от 

наводняване от повърхностни води 

Срок: м.Х.2019 г. до 14.09.2020 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева, М.Конникова 

17. Модернизиране, хигиенизиране и поддържане на двора: 

 изработка и монтаж на липсваща ограда около двора на училището и 

доставка и монтаж на врати към ограда с цел ограничаване на достъпа за външни лица 

Срок: м.ІХ.2019 г. до 14.09.2020 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева 

 ремонт на спортните площадки в двора (при отпускане на средства) 

Срок: м.Х.2019 г. до 14.09.2020 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева, учителите по ФВС, М. Конникова 

 укрепване на подпорна стена в прилежащо дворно място 

Срок: м.Х.2019 г. до 14.09.2020 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева, М. Конникова 

 изпълнение на дренажна система с цел недопускане на наводняване на 

сутерена и земната основа около т.н. английски двор и в основите на северната фасада на 

сградата-предписана задължителна мярка в Доклад за резултатите от обследването за 

установяване на техническите характеристики на сградата 

Срок: м.Х.2019 г. до 14.09.2020 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева,  М. Конникова 

 подмяна на лампи за дворно осветление и открити спортни площадки 

Срок: м.Х.2019 г. до 14.09.2020 г. 

Отг.: домакин, ел.техник, М.Конникова 

 почистване на двора 

Срок: постоянен 

Отг.:домакин,чистачки, работник поддръжка на сгради 

 прекопаване на засадените площи в двора на училището; 

Срок: постоянен 

Отг.:  домакин, чистачки 

 поддържане  на беседката, алеите  и района около нея; 

Срок: постоянен 

Отг.:  домакин, чистачки 

18. Извършване на други ремонти и подмяна на оборудване при отпускане на    

средства, по проекти и по предписания на контролни органи. 

Срок: постоянен 

Отг.:  Ст.Григориева, М.Конникова 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: Стиляна Григориева,председател на комисията 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

П Л А Н 
 

ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ОХРАНА НА ТРУДА  

И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 
 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стиляна Григориева 

ЧЛЕНОВЕ:            Кристина  Капсамунова 

                Донка Георгиева 

                Зейние Мехмед 

                Красимир Стоев  

                Десислава Тодорова 

                Евелина Якова 

                Ниязи Ахмедов 

                Антоанета Филипова 

                Стефан Иванов 

 

І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ОХРАНА НА ТРУДА 

И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 

1. Комисията по охрана на труда работи съобразно нормативната уредба за 

осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

2. Обучението по охрана на труда и защита при бедствия се осъществява по учебни 

програми за обучение на ученици за действия при бедствия.                                

3. Занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа, съгласно 

утвърдения график за провеждане на занятията или във време и място, съобразено с 

конкретните условия   на обучение. 

4. Комисията по охрана на труда и защита при бедствия подпомага класните 

ръководители при обучението на учениците за защита при бедствия и следи за спазване на 

изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд. 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите за 

личната безопасност и тази на околните. Придобиване на основни знания и умения, на култура 

на поведение за оцеляване в бедствени ситуации, за тяхното разпознаване, оценка и оказване 

на първа помощ. 

2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно 

поведение при в ежедневните  контакти с  техниката, с природата и хората. 

3. Запознаване с основните характеристики на производствени аварии, природни и 

социални бедствия и пожари в училище, региона и страната.Способите за тяхното 

предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер, предизвикани от 

различни източници. 

4. Подпомагане на класните ръководители при създаване на условия за безопасно 

възпитание, обучение и труд. 

5. Да се ограничи достъпа на съмнителни лица в сградата на училището във връзка 

със спазване на пропускателния режим, превенция от терористични и други нападения. 

Повишаване на бдителността на целия персонал в училище  за оставени съмнителни пратки и 

обемисти багажи. Осигуряване на допълнително видеонаблюдение при необходимост в и 

около сградата и поддръжка  на съществуващата сигнално - охранителна система /СОТ/. 

6. Усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, 

правилата и мерките за безопасен и здравословен труд. 
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7. Поддържане на необходимото ниво на знания и придобиване на нови знания и 

умения по безопасност и здраве при работа на работещите в съответствие с изискванията на 

съответната професия и спазване на всички изисквания за безопасност и здраве при работа.  

ІІІ. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Да се проведе учебна евакуация от училищната сграда на учениците, 

педагогическия и непедагогическия персонал, съгласно чл.11,ал.8 във връзка с чл.9,ал.1, т.4 от  

Наредба № 8121з-647/01.10.2014 за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите /ПНПБЕО//ДВ  бр.89 /28.10. 2014 г.), попр.ДВ,бр.105 от 2014г. с 

изменение и допъленние. 

                                                                                        Срок: по утвърдения график 

                                                                                  Отг.:  Ст. Григориева, 

 класните ръководители 
2. В часовете на класния ръководител да се разгледат задължителните теми по 

Гражданска защита и пожарна безопасност, превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха.  

                                                                                   Срок: по утвърдения график 

                                                                                  Отг.:  Ст. Григориева,  

класните ръководители 

3. В часа на класа да се проведат  Общоучилищните практически занятия с 

учениците, педагогическия и непедагогическия персонал по Гражданска защита. 

                                                                         Срок: ХІІ.2019 г.-V.2020 г. (по график) 

                                                                 Отг.: Ст. Григориева, 

 класните ръководители 

4. При организиране на екскурзии, походи, наблюдения и други мероприятия извън 

училище учениците и учителите да бъдат инструктирани срещу личен подпис. 

Ръководителите на групите за провеждане на екскурзии и други мероприятия извън училище, 

според вида на екскурзията, състезанието и др., представят данни за изготвяне на 

задължителната документация по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите 

в училищното образование с изм. и доп. ДВ. бр. 32 от 16.04.2019 г., Наредба за детски и 

ученически туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование и изискванията, посочени в Писмо с изх. № 

ОД02-4452/01.08.2019 г. на Началника на РУО – Кърджали във връзка с подписаното 

тристранно писмо -Писмо с изх. № 9105-257/30.07.2019 г. на МОН, Писмо с изх. № 01-

132/29.07.2019 г. на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Вътрешни 

правила за провеждане на ученически отдих и туризъм. 

                                                                              Срок: постоянен 

                                                               Отг.: ръководителят на групата 

5. Обстоен оглед на сградата във връзка с наличие на изсъхнали дървета, надвиснали 

опасни клони и метални обшивки на покрива на сградата, наличие на гнезда на опасни 

насекоми - оси, стършели, застрашаващи сигурността на учениците и персонала. 

                                                                          Срок: до 14.ІХ.2020 г. 

Отг.: Ст. Григориева 

6. Да се извършва начален и периодичен инструктаж по безопасност и здраве при 

работа и пожарна безопасност с учителите и непедагогическия персонал. 

                                                                               Срок: съгласно Наредбата за 

инструктажа                                                        

                                            Отг.: Ст. Григориева 

7. Да се извършва начален и периодичен инструктаж на учениците по безопасност и 

здраве и пожарна безопасност. 

                                                                       Срок: м. ІХ.2019 г. – м. І- ІV.2020 г. 

                                                                               Отг.:   Ст. Григориева, 

 кл. ръководители 
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8. Да се изготвят и проведат инструктажи с учениците за безопасна работа в кабинета 

по химия и физика,  компютърните  кабинети, УТФ, фитнес залата и физкултурния салон. 

                                                                                     Срок:  м. ІХ.2019 г. –м.ІІ.2020 г. 

  Отг.: Преподавателите по съответните предмети 

9. Да се извърши проверка на сградата и съоръженията в училището и да се осигурят 

условия за пожарна безопасност. 

                                                  Срок: до 14.ІХ.2019 г. 

                                               Отг.: Ст. Григориева,  А.Филипова, Р. Рашид                                                       

10. Да се осигурят условия за санитарно - хигиенно, битово и медицинско обслужване 

на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал. 

                                          Срок:   постоянен 

                                                                 Отг.:   мед. сестра, А.Филипова 

11. Да се изготви План за работа при есенно - зимни условия. 

                                           Срок:  10.Х.2019 г. 

                                                                    Отг.: Ст. Григориева, А.Филипова 

12. Да се поддържат постоянно проходими и чисти пътищата за евакуация, 

коридорите, стълбищата и изходите на училището. 

                                       Срок: постоянен 

                                                               Отг.:   А.Филипова, чистачките 

13. След приключване на учебните занятия учителите, чистачките и портиерите да 

проверяват за забравени включени електрически уреди, осветление и учебно - технически 

средства. 

                                        Срок: постоянен 

  Отг.: А.Филипова, портиерите, учителите за часа 

14. При зимни условия да се почиства от снега площадката и стълбите пред 

централния вход, изходите на сградата и тротоара в близост до училището. 

                                                              Срок: ХІ.2019 г.-ІІІ. 2020 г. 

                                                         Отг.:   А.Филипова, портиерите, чистачките 

15.  Да се изготви списък на местата с локално отопление, вида на ел.уредите и 

отговорниците за тяхното ползване. Да се проведе инструктаж за ползването на ел.уредите от 

персонала. 

                                                      Срок: до 04.ХІ.2019 г. 

                                                                            Отг.: А.Филипова, Ст. Григориева 

16.  Да се създадат безопасни условия на обучение и труд при извършване на 

ремонтни дейности от външни изпълнители. Пребиваващите за извършване на ремонтни 

дейности  външни  лица  да  бъдат  инструктирани за безопасни условия на труд. 

              Срок: постоянен 

                                                                              Отг.:   Ст. Григориева, А.Филипова  

17.  Да не се допуска паркирането на коли в двора на училището, освен моторните 

превозни средства, които доставят гориво или при необходимост при извършване на ремонтни 

дейности. 

                                                                                   Срок: постоянен 

                                                                                   Отг. портиерите 

18.  Да се проведе практическо занятие, за работа с наличните противопожарни уреди 

и съоръжения с групите за противопожарна защита. 

                                                    Срок: 14.ХІІ.2019 г. 

                                                Отг.:  Ст. Иванов 

 

ИЗГОТВИЛ: Стиляна Григориева,  председател на комисията  
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Г Р А Ф И К 
 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ  

ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ, 

 ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИЗМА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА, 

КИБЕРЗАЩИТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 
 

№ 

ПО 

РЕД 

ТЕМА КЛАС ДАТА 

1.  Учебна евакуация от училищната сграда на 

учениците, педагогическия и 

непедагогическия персонал (чл.11,ал.8 във 

връзка с чл.9,ал.1, т.4 от  Наредба № 8121з-

647/01.10.2014 за правилата и нормите за 

пожарна безопасност при експлоатация на 

обектите /ПНПБЕО//ДВ  бр.89 /28.10. 2014 

г.), попр.ДВ,бр.105 от 2014г. Запознаване с 

плана за защита при бедствия  на 

пребиваващите в ПГИ „Алеко 

Константинов”. Тема:„Действие на 

учащите се,  педагогическия и 

непедагогическия персонал при наводнение 

От VІІІ до 

 ХІІ  клас 
26.09.2019 г. 

2.  Поведение и действия при бедствия, рискови 

за населеното място (1 учебен час) 
VІІІ а, б, в, г 07.11.2019 г. 

3.  Промишлени аварии (1 учебен час) 
ІХ а,б,в 07.11.2019 г. 

4.  Евакуация на населението от сгради и обекти. 

Спасителни дейности при промишлени аварии 

и природни бедствия  (1 учебен час) 

Х а,б,в 07.11.2019 г. 

5.  Институции в РБългария, свързани със 

защитата на населението при пожари, бедствия 

и извънредни ситуации (1 учебен час) 

ХІ а,б,в,г 07.11.2019 г. 

6.  Химическо замърсяване  –  възможни 

източници и поведение на населението 

(1 учебен час) 

ХІІ а,б,в,г 07.11.2019 г. 

7.  Пожари-горски и полски. Безопасно поведение  

(1 учебен час) 
VІІІ а, б, в, г 05.12.2019 г. 

8.  Поведение при обгазяване  (1 учебен час) ІХ а,б,в 
05.12.2019 г. 

    9. Поразяване от електрически ток – възможни 

причини и оказване на първа помощ  

(1 учебен час) 

Х а,б,в 05.12.2019 г. 

  10. Извънредни ситуации, предизвикани от 

злонамерени действия. Слънчев и топлинен 

удар-признаци, оказване на първа помощ  

(1 учебен час) 

ХІ а,б,в,г 05.12.2019 г. 

 11. Радиоактивно замърсяване  – възможни 

източници и поведение на населението. 

Развитие на доброволните формирования за 

защита при бедствия и извънредни ситуации 

(1 учебен час) 

ХІІ а,б,в,г 05.12.2019 г. 
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 12. Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха, киберзащита. 

Запознаване с Плана за противодействие на 

тероризма в община Кърджали и План за 

противодействие на тероризма в ПГИ „Алеко 

Константинов” за учебната 2019/2020 г. 

От VІІІ до ХІІ  

клас  
12.12.2019 г. 

 13. Използване на средства за първоначално 

гасене на пожари (1 учебен час) 
VІІІ а, б, в, г 13.02.2020 г. 

 14. Биологично/бактериологично заразяване  

(1 учебен час) 
ІХ а,б,в 

13.02.2020 г. 

 15. Поведение при наводнения. Оказване на първа 

помощ при удавяне (1 учебен час) 
Х а,б,в 

13.02.2020 г. 

 16. Ред за подаване на сигнали за опасност на 

единния европейски номер за спешни 

повиквания -112. Видове знаци и сигнали за 

безопасност, използвани в различни по 

предназначение обекти (1 учебен час) 

ХІ а,б,в,г 

13.02.2020 г. 

17. Основни симптоми, признаци и първа помощ 

при епилептичен гърч, хипогликемия, 

хипергликемия, алергичен пристъп 

(1 учебен час) 

ХІІ а,б,в,г 

13.02.2020 г. 

18. Общоучилищно занятие на тема -„Действие 

на учащите се,  педагогическия и 

непедагогическия персонал при  химическо 

обгазяване”. Практическо занятие за 

усвояване на  училищния План за защита при 

бедствия на пребиваващите в ПГИ „Алеко 

Константинов“  

От VІІІ до ХІІ  

клас  
12.03.2020 г. 

19. Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха, киберзащита. 

Тероризмът – престъпление срещу 

човечеството. 

От VІІІ до ХІІ  

клас  
09.04.2020 г. 

20. Основни жизнени показатели-съзнание, 

дишане и кръвообращение. Измерване на 

жизнените показатели. Клинична и биологична 

смърт (1 учебен час) 

VІІІ а, б, в, г 

 

 

   23.04.2020 г. 

21. Епидемии, пандемии и епизоотии (1 учебен 

час) 
ІХ а,б,в 

23.04.2020 г. 

22. Значение на психологичната помощ при 

пожари, бедствия и извънредни ситуации  

(1 учебен час) 

Х а,б,в 

 

23.04.2020 г. 

23.  Индивидуални средства за защита – видове, 

използване (1учебни часа) 
VІІІ а, б, в, г 

 

07.05.2020 г. 

24. Колективни средства за защита на населението 

 (1 учебен час) 
ІХ а,б,в 07.05.2020 г. 

25. Единна спасителна система. Развитие на 

доброволчеството (1 учебен час) 
Х а,б,в 07.05.2020 г. 

 

 

ИЗГОТВИЛ: Стиляна Григориева – ЗДАСД 
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СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

І. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

1. Задълбочаване на знанията и усъвършенстване на спортната техника, тактика и 

физическа дееспособност на учениците. 

2. Подобряване на технико-тактическата подготовка и волевите качества на 

учениците. 

3. Формиране на способности за самооценка на постиженията, самостоятелност и 

умения за работа в училищни и извънучилищни дейности. 

ІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

1. Овладяване на разнообразна и ефективна техника – тактическа подготовка. 

2. Класиране в общински, областни, зонални и републикански състезания по различен 

вид спорт. 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ: 
 

СПОРТНА ДЕЙНОСТ СРОК ОРГАНИЗИРА 
МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

І. Футбол 

1. Вътрешно училищно 

първенство между паралелките 

- момчета. 

   2. Участие в Общинско  

първенство. 

 

Октомври 

2019 г. 

 

   Ноември 

     2019 г. 

 

Ст. Иванов 

Общ. Кърджали 

 

1.Спортна 

площадка 

 

2.Стадион 

„Горубсо” 

ІІ. Баскетбол 

1. Вътрешно училищно 

първенство между паралелките 

- момчета. 

 

Ноември  

2019 г. 

 

Ст. Иванов 

Кр. Стоев 

 

Физкултурен 

салон 

    

ІІІ. Волейбол 

1. Вътрешно училищно 

първенство между паралелките 

2. Участие в Общинско 

първенство. 

 

Март  

2020 г. 

Декември  

2019 г. 

 

Ст. Иванов 

Кр. Стоев 

Общ. Кърджали 

 

1. Физкултурен 

салон 

2. Спортна зала                   

„Арпезос” 

    

ІV. Волейболна среща между 

учители и ученици по случай 

патронния празник на 

училището. 

 

Януари 2020 

г 

 

Ст. Иванов 

Кр. Стоев 

 

Физкултурен 

салон 

    

V. Тенис на маса 

Вътрешен индивидуален  

турнир 

 

 Февруари  

2020 г. 

 

Ст. Иванов 

Кр. Стоев 

 

Физкултурен 

салон 

VI. Лека атлетика 

Общински крос  

 

Април 2020 г.  

Общ. Кърджали 

Кр. Стоев 

 

Парк „Простор” 
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Забележка:  

Общински и национални състезания се провеждат според Общинския и Националния 

спортни календари.                                  

Спортният календар може да се актуализира при необходимост. 

 

 

ИЗГОТВИЛИ: Стефан Иванов, Красимир Стоев 
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П Л А Н 

 

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРА 

ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2019//2020 ГОДИНА 
 

I.   ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ. 

1. Приложение и изпълнение на нормативните актове отнасящи се до средното 

образование.     

2. Приложение и изпълнение  на Закона за професионалното образование и ДОС за 

придобиване на квалификация по професия 

3. Подобряване на резултатите от обучението на учениците по общообразователна и  

професионална подготовка. 

ІІ. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Повишаване качеството на образованието  и обучението в ПГИ „Алеко 

Константинов“. 

2. Намаляване на броя на учениците които не придобиват диплома за  средно 

образовани и свидетелство за професионална квалификация. 

ІІІ. ОБЕКТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ. 

1. Учебната, педагогическата и организационната дейност на учителите. 

2. Резултатите от учебната дейност на учениците. 

3. Ефективността на практическото обучение в училище 

4. Приложението и изпълнението на нормативните актове за професионалното 

образование и обучение. 

ІV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

1. Наблюдения в часове. 

2. Насърчава обмена на информация между учителите относно методи и форми на 

преподаване. 

3. Оценяване на ефективността на провеждане на учебните часове по 

общообразователна и теоретична професионална подготовка. 

4. Оценява ефективността на провеждане на учебната практика и производствената 

практика. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ОТНОСНО: 

1. Организацията на УВР на учителите в учебните часове 

2. Провеждането на изпити – държавни, зрелостни, квалификационни, поправителни 

и приравнителни, отнасящи се до професионалното образование и обучение 

3. Допълнителната работа на учителите с учениците  

4. Спазване на правилника за вътрешния ред 

5. Правилното водене и съхраняване на учебната и училищната  документация 
  

VІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ. 

А. Педагогически контрол 

1.  Превантивни проверки. 

1.1.  Провеждане на срещи и разговори с учители, родители и ученици. 

                                                                                                                Срок: постоянен 

1.2. Участие в заседанията на МО и провеждане на консултации и разговори във 

връзка с проблеми, свързани с професионалното образование и обучение. 

                                                                                                                Срок: постоянен 
1.3.  Проверка на равнището на знания по отделните предмети на входно ниво. 

      Срок: м. Х.2019 г 

1.4. Контрол върху разработването на разпределенията съгл. учебните планове и 

учебните програми. 

      Срок: м. ІХ.2019г 
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2. Текущи проверки 

2.1. Проверка на учебно-възпитателната работа на учителите чрез посещения в 

часовете по предмети от: 

-   задължителна общообразователна подготовка 

- задължителна професионална подготовка (ЗПП) 

- задължително избираема подготовка отнасяща се до професионалното 

образование и обучение. 

Срок: най-малко по веднъж на година 

Б.  Административен контрол 

1. Проверка на училищната документация: 

- електронни дневници:  

- ритмичност на изпитванията 

Срок – веднъж на учебен срок 

 ученически книжки – за редовното нанасяне на оценки, отсъствия, наказания 

и лични карти на учениците 

Срок – веднъж на учебен срок 

 електронните дневници на класовете – за редовното нанасяне на взетия 

материал, отсъстващите учители, причините за това и заместващите ги колеги 

                                                                                     Срок: 1 път седмично 
 лични картони на учениците: 

– в дневна форма на обучение  

                                                                                               Срок: м. Х.2019г.   

                                                                                                           м. ІІ.2019г.  

                   м.V-VІ.2019г.  

                         м.VІІ.2017 9.; 

      –   в задочна и самостоятелна форма на обучение 

Срок:10 дни след всяка сесия;  

 регистрационни книги за издадени документи за завършена степен на 

образование и за придобита професионална квалификация  

                                                                                   Срок: след всяка  сесия 

 протоколите от изпитите (зрелостни, поправителни,приравнителни,изпити в 

самостоятелна форма на обучение) 

                                                  Срок: след всяка  сесия 

 проверка на спазването и изпълнението на учебните планове и програми 

                                                                Срок: веднъж на учебен срок 

2. Проверка на системата за дежурство в училище, спазване графика за времетраене 

на учебните часове, трудовата дисциплина и длъжностните характеристики на учителите.  

Срок: седмично 

3. Изпълнение на седмичното разписание.  

Срок: ежедневно 

4. Спазване на Правилника за вътрешния трудов ред. 

Срок: ежедневно 

5. Проверка на издаваните документи на учениците – свидетелства, дипломи, 

удостоверения.    

  Срок: преди издаване на такива  

6. Проверка на правилното водене и съхранение на училищния архив. 

Срок: в края на учебната година 

7. Проверка на годишните разпределения на учителите и съответствието им при 

попълване на учебния материал в електронните  дневниците. 

Срок: веднъж на учебен срок 
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8. Проверка за присъствие на учениците в часовете в редовна форма на обучение. 

Срок: ежемесечен 

9. Проверка за присъствие на учебни занятия на ученици в задочна форма на 

обучение. 

Срок: по график за провеждане на учебни занятия 

10. Проверка за явяване на ученици в задочна форма на обучение по време на 

провеждане на изпити. 

                                                                     Срок: по график за провеждане на изпити 

                                

 

 

ИЗГОТВИЛ: Донка Георгиева, заместник- директор по учебната дейност 
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П Л А Н 

 

ЗА  ДЕЙНОСТТА НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРА  

ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 

           ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

І. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

Подпомагане на директора при организирането и контрола на административно-

стопанската дейност в училищетo. Спазване и изпълнение на основните нормативни актове и 

изисквания.  

ІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Работата на непедагогическия персонал. 

2. Воденето и съхраняването на документацията по трудовоправните отношения   с 

персонала. 

3. Снабдяването на училището с учебна и училищна документация, учебно-

технически средства и материали. 

4. Изпълнението на текущите и основните ремонти. 

5. Опазване, ремонтиране, разширяване и обогатяване на материално-техническата 

база. 

6. Контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд. 

7. Спазване на изискванията на Районна здравна инспекция /РЗИ/, Дирекция 

„Инспекция по труда”, гр. Кърджали, РС “Пожарна безопасност и защита на населението” при 

работа в учебното заведение. 

ІІІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ И ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ. 

1. Проверка по спазването на изискванията на Правилника за вътрешния трудов ред и 

Кодекса на труда от непедагогическия персонал. 

  Срок: ежеседмично 

2. Проверка за спазване Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд от педагогическия и непедагогическия персонал. 

           Срок: ежемесечно 

3. Проверка готовността на съоръженията за извършваните дейности при природни 

бедствия, аварии и противопожарна защита. 

         Срок: м. ІХ.2019 г., ІV.2020 г. 

4. Проверка на спазването на длъжностните характеристики и изпълнението на 

възложената работа. 

         Срок: м.Х.2019 г., ІV.2020 г. 

5. Проверка на поддържаната хигиена в училищната сграда и двора. 

         Срок: ежеседмично, съвместно с мед. сестра 

6. Проверка  спазването на утвърдените месечни графици за портиерите. 

       Срок: ежемесечно 

7. Проверка по спазването на пропускателния режим в училището. 

       Срок: ежеседмично 

8. Проверка на условията за работа през есенно - зимния период. 

       Срок: м. Х. 2019 г., ІІІ.2020 г. 

9. Проверка на водената документация от техническия секретатар 

                                                                            Срок: м. Х.2019 г.,V.2020 г. 

10. Проверка на необходимостта на училището от учебна и училищна  документация  

за учебния процес. 

                                                                                                  Срок: м. ІХ.2019 г.,V.2020 г. 
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11. Проверка на спазването на инструкциите за безопасна работа с електрически и 

отоплителни уреди през есенно – зимния сезон. 

                                                                                     Срок: м. ХІ. 2019 г., м.ІІІ.2020 г. 

12. Проверка на водената документация от административния секретар. 

                                                                                                        Срок: м. ХІІ.2019 г. 

13. Проверка на личните дела на персонала. 

       Срок: м. І.2020 г. 

14. Проверка на сключените трудови договори и допълнителни споразумения. 

       Срок: м. І.2020 г. 

15. Проверка на съхранението на училищната документация. 

                                                                                                          Срок: м. ІІ.2020 г. 

16. Проверка на използването, съхраняването и воденето на документацията в 

библиотеката. 

        Срок: м. ІІІ.2020 г. 

17. Проверка на воденето и попълването на трудовите книжки. 

        Срок: м. ІІІ.2020 г. 

18. Проверка на водената документация от личен състав. 

        Срок: м. ІV.2020 г. 

19. Проверка на съхранението на учебната документация. 

       Срок: м. ІV.2020 г. 

20. Проверка на водената документация за спазване изискванията на Районна здравна 

инспекция /РЗИ/, РС „Пожарна безопасност и защита на населението”, Дирекция „Инспекция 

по труда”. 

                                                                                        Срок: м. V.2020 г. 

21. Проверка на  специализираните кабинети, хранилища, учебно - технически 

средства и материали. 

         Срок: ежемесечен 

22. Проверка на системата за дежурство в училище – портиери и чистачки. 

Срок: ежемесечно 

 

 

 

 ИЗГОТВИЛ: Стиляна Григориева, заместник-директор по административно - стопанската 

дейност 
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П Л А Н 

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

НА ДИРЕКТОРА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 
   

 Настоящият план за контролната дейност на директора е изготвен и съобразен с 

чл. 257, ал. 1 и чл. 258, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с чл. 19 от Наредба № 15/22.07.2019 г. 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. Членовете на педагогическия колектив са запознати с плана 

за контролната дейност на директора на проведено заседание на педагогическия съвет – 

Протокол № 13/10.09.2019 г. 

 

НА КОНТРОЛ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В 

УЧИЛИЩЕТО: 

 учебно-възпитателна 

 квалификационна 

 административно-стопанска 

 социално-битова и стопанска 

 финансова. 

 

І. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика в 

областта на образованието. Постигане на държавните образователни изисквания и реализация 

на учебните планове и програми, съгласно съществуващите нормативни документи. 

ІІ. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Повишаване ефективността и качеството на обучението. 

2. Намаляване броя на отпадналите ученици. 

ІІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати. 

2. Учебно-преподавателската (педагогическа, методическа, организационна и 

квалификационната дейност на учителите). 

3. Работата на заместник-директорите, педагогическия съветник, училищния 

психолог и ръководителя на направление ИКТ. 

4. Работата на обслужващия и помощния персонал. 

ІV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ 

1. Непосредствени наблюдения. 

2. Проверка на документацията, свързана с осъществяването на различните дейности в 

училище. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ,  ОТНОСНО: 

1. Прилагане и изпълнение на държавните образователни стандарти, на нормативните 

и поднормативните актове в училищното образование. 

2. Спазване на училищния правилник, правилника за вътрешния трудов ред в 

училището и трудовата дисциплина. 

3. Спазване на седмичното разписание и дневния режим на институцията. 

4. Учебно-възпитателната работа по отделните учебни предмети съвместно с 

експерти от  РУО и МОН. 

5. Изпълнение на решенията на педагогическия съвет . 

6. Дейността на заместник-директорите, педагогическия, административния и 

помощен персонал. 

7. Административната и стопанската дейност. 

8. Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 

9. Изпълнение на наложени наказания. 
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           10.  Изпълнение на бюджета. 

           11.  Готовността за действие в екстремни ситуации. 

VІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ И ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

            1.1. ПРЕВАНТИВНИ ПРОВЕРКИ 

 1.1.1. Проверка на резултатите от входното и междинно ниво на учениците по 

отделните учебни предмети. 

Срок: м. октомври и края на 

 І-ви учебен срок 

            1.1.2. Проверка на резултатите от изходно ниво на учениците. 

Срок: две седмици преди 

края на учебната 

година за всяка паралелка 

1.2. ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ 

1.2.1. Мотивиране на учениците за ефективно участие в УВП чрез прилагане на 

интерактивни форми на обучение. 

Срок: м. февруари и м. март 

1.3. ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ – ПРОВЕЖДАТ СЕ, ЗА ДА МОЖЕ ВСЕКИ УЧИТЕЛ 

ДА БЪДЕ ПОСЕТЕН НАЙ-МАЛКО ЕДИН ПЪТ В ГОДИНАТА  

1.3.1. Проверка за готовността на учители и ученици за провеждане на ефективен 

учебен процес. 

Срок: постоянен 

1.3.2. Проверка върху ритмичността на изпитванията. 

Срок: постоянен 

1.3.3. Контрол върху работата с изявените ученици – олимпиади, състезания, 

конкурси и други. 

Срок: постоянен 

1.3.4. Контрол върху работата с изоставащите ученици и проведената допълнителна 

работа от учителите. 

Срок: постоянен 

1.3.5. Проверка върху провеждането и оценяването на класните работи на 

учениците по български език, математика и чужди езици. 

Срок: постоянен 

1.3.6.  Посещение на учебни часове по:  

 задължителна професионална подготовка /ЗПП и ЗИП/ и разширена 

подготовка. 

Срок: м. ноември 
 задължителна общообразователна подготовка /ЗП, ЗООП и ЗИП/. 

          Срок: м. март 

1.3.7. Проверка върху организацията на учебно-възпителната работа по учебни 

предмети от разширената  подготовка чрез посещение на учебни часове. 

Срок: м. ноември 

1.3.8. Контрол върху посещаемостта на обзорните занятия от ученици в задочна 

форма на обучение 

Срок: м. ноември, м. февруари 

1.3.9. Контрол върху провеждането на различните видове изпити: 

 държавни зрелостни изпити            срок: м. май 

 държавни изпити за придобиване на ПКС       срок: м. юни 

 поправителни изпити  срок: постоянен 

 приравнителни изпити     срок: постоянен 

 изпити за промяна на оценки           срок: м. май  
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 изпити за определяне на срочни и годишни оценки.                                                   срок: постоянен    
 

1.3.10. Проверка на изпълнението на препоръките към работата на учителите, дадени 

от експерти от РУО и  МОН.                                                

Срок: постоянен 

1.3.11. Контрол върху работата на учителите с родителите: провеждане на II час на 

класа, родителски срещи, връзка на училището със семейството. 

Срок: постоянен 

1.3.12. Контрол на дейността на методическите обединения и постоянните комисии. 

Срок: постоянен 

 

 2. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

  2.1. ПРОВЕРКА НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С 

УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - ИЗВЪРШВА СЕ ВЕДНЪЖ НА УЧЕБЕН СРОК 

2.1.1. Изпълнение на учебните програми за ЗП, ЗПП, ЗИП, ООП, РП  

Срок: най-малко веднъж на учебна 

година. 

2.1.2. Отразяване на взетите теми в ел. дневник на паралелките.                                                        

 Срок: постоянен 

2.1.3. Проверка на плановете на класните ръководители. 

Срок: при утвърждаването им от  

директора в началото на учебната година и при посещения в 

 Часа на класа на конкретния класен ръководител 

2.1.4. Проверка на плановете на класните ръководители и съответствието им при  

отразяването в ел. дневници на паралелките за взетия учебен материал. 

Срок: постоянен 

2.1.5. Проверка на плановете на методическите обединения и водената от тях 

документация.                                                                     

Срок: постоянен 

2.1.6.  Проверка на плановете и документацията на постоянните комисии. 

Срок: постоянен 

2.1.7.  Проверка на ел. дневници на паралелките. 

Срок: веднъж на учебен срок 

2.1.8. Проверка на:  

 ел. дневници на паралелките за съответствието им с книгата за 

подлежащите на задължително обучение ученици 

 регистрационната книга за издадените документи за завършена степен на 

образование или придобита професионална квалификация. 

Срок: постоянен 

2.1.9. Проверка на воденето на книгата с протоколите от заседанията на 

педагогическия съвет. 

Срок: постоянен 

2.1.10. Проверка на личните картони на учениците от VІІІ до последния клас и 

съответствието им с водената задължителна училищна документация. 

Срок: началото на уч. година; 

края на I срок, края на уч. година 

2.1.11.   Проверка на ученическите книжки. 

Срок: м.октомври, февруари, май/юли 

2.1.12.  Проверка на книгата за подлежащи на задължително обучение ученици. 

Срок: м.октомври 

2.1.13. Проверка на книгата за подлежащи и съответствието й с документите, свързани 

с преместването на учениците и ел. дневници на паралелките 
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Срок: постоянен 

2.1.14.  Проверка на протоколите от проведените изпити. 

Срок: постоянен 

2.1.15. Проверка на регистрационната книга за издадените документи за завършена 

степен на образование или придобита професионална квалификация и съответствието й с 

дневниците на паралелките, книгата за подлежащи на задължително обучение ученици, 

издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална 

квалификация, личните картони за учениците от ІХ до последния клас и ученическите 

книжки. 

Срок: постоянен 

2.1.16.  Проверка на воденето на летописната книга. 

Срок: м.юли 

2.1.17. Проверка на издадените удостоверения за завършен клас и съответствието им с 

другата училищна документация. 

Срок: постоянен 

2.1.18. Проверка на издадените дипломи за завършено средно образование и 

съответствието им с останалата задължителна училищна документация. 

Срок: м. юли 

2.1.19. Проверка на Списък – Образец №1. 

Срок: постоянен 

2.2. ПРОВЕРКА  НА  ДРУГАТА  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.2.1. Проверка на воденето на документация:  

 входящ дневник                                                        

 изходящ дневник 

Срок: постоянен 

 книга за регистриране на заповедите на директора и приложените заповеди към 

нея 

Срок: постоянен 

 книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана 

Срок: постоянен 

 книга за инструктаж на работното място по безопасност, хигиена на труда, 

противопожарна охрана 

Срок: постоянен  

 книга за периодичен инструктаж на работното място по безопасност, хигиена 

на труда, противопожарна охрана                                                    

      Срок: постоянен 

 книга за извънреден инструктаж на работното място по безопасност, хигиена 

на труда, противопожарна охрана                                                             

                                                                                                         Срок: постоянен 

 актова книга за трудови злополуки                                  

      Срок: постоянен                
 инвентарна книга                                                        

              Срок: постоянен                
 отчет за касовото изпълнение на бюджета   

                                                                                                        Срок: постоянен                

 книга за контролната дейност на заместник-директорите. 

Срок: постоянен 

2.2.2. Проверка на воденето и съхраняването на документацията по трудово-правните 

отношения с персонала: 

 състоянието на личните дела 

Срок: постоянен 
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 личните дела и съответствието им със заповедната книга, ведомостите за 

заплати и други. 

Срок: постоянен 

2.2.3.  Проверка на документацията, свързана с финансовата дейност: 

 изпълнение на заповедта за лекторски часове 

Срок: постоянен  

 книга за регистриране на даренията 

Срок: постоянен 

 ведомости, заплати                                                                        Срок: постоянен 

 изготвеното писмено разписание на длъжностите и работните заплати и 

съответствието му с другата документация. 

Срок: при всяка промяна 

2.3. ПРОВЕРКА ПО СОЦИАЛНО - БИТОВАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 

2.3.1. Дейността на обслужващия и помощния персонал. 

Срок: постоянен 

2.3.2. Разширяването и опазването на материално-техническата база и поддържане 

състоянието на училищната сграда. 

Срок: постоянен 

2.3.3. Спазването на изискванията за техническата безопасност, охрана на труда и 

противопожарната охрана от учениците и училищния персонал. 

Срок: постоянен 

2.3.4.  Спазване и изпълнение на плана за хигиенизиране на училищната сграда и 

дворните площи. 

Срок: постоянен 

2.3.5. Изпълнението на препоръките и изискванията на специализираните органи: 

РЗИ, РС „ПБЗН”, РДВР, Дирекция „Инспекция по труда“  и др. 

Срок: постоянен 

2.4. ПРОВЕРКИ ПО СПАЗВАНЕТО НА: 

2.4.1. Правилника за вътрешния трудов  ред  в  училището,  длъжностните  

характеристики  и изискванията за трудовата дисциплина 

Срок: постоянен 

2.4.2. Училищния правилник 

Срок: постоянен 

2.4.3. Графика за дежурство 

Срок: постоянен 

2.4.4. Графика за провеждане на консултации с учениците 

Срок:постоянен 

2.4.5. Графика на учебния процес 

Срок: постоянен 

2.4.6. Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и  

труд 

Срок: постоянен 

 

2.5. ПРОВЕРКИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ,  ДАДЕНИ ОТ ЕКСПЕРТИ 

ОТ РУО И МОН 

Срок: постоянен 

 

Резултатите от контролната дейност се отчитат на заседание на Педагогическия съвет след І 

учебен срок и в края на учебната година. 

         

 

ДИРЕКТОР:  Атанаска Мешелиева 


