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ПЪРВИ РАЗДЕЛ  

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА  

 

на дейността на Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов” 

град Кърджали през учебната 2020/2021 година 

 

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

ученици по професии и специалности от списъка на професиите за професионално образование 

и обучение. 

Планирането и организацията на дейността на ПГИ през 2020/2021 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 2021/2024 г. 

 Годишен план, включващ годишни планове за дейността на методическите 

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 и през следващата 2021/2022 г. 

 През учебната 2020/2021 г. учениците в ПГИ „Алеко Константинов“ се обучаваха в 17 

паралелки в дневна форма на обучение, в 1 паралека – в задочна форма на обучение, а 18 

ученици – в самостоятелна форма на обучение. 

     Приемът за 2020/2021 г. бе изпълнен на 100%., като бяха сформирани  3 паралелки по 

следните професии и специалности: 

 Оперативно счетоводство – ІІІ квалификационна степен, с разширено изучаване 

на чужд език – с 26 ученици 

 Икономическа информатика - ІІІ квалификационна степен, с интензивно  

изучаване  на  английски език –  с 26 ученици 

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

изучаване на чужд език – с 27 ученици  

В задочна форма на обучение се обучаваха 17 ученика. 

Броят и движението  на учениците през годината е както следва: 
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VІІІ а 26 26 - - - - 

VІІІ б 26 26 - - - - 

VІІІ в 23 26 - - - 3 

ІХ а 25 26 - - - 1 

ІХ б 26 26 - - - - 

ІХ в 26 26 - - - - 

ІХ г       

Х а 25 26 - - - 1 
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Ефективността на учебния процес се измерва чрез количествената и качествената оценка 

на знанията и уменията на учениците. 

Количественият анализ показва следните резултати по класове в края на учебната 

година. 
Паралелка Успех 

 8а 4.11 

 8б 5.22 

 8в 4.04 

 9а 4.73 

 9б 4.81 

 9в 4.28 

 9г 4.30 

 10а 4.71 

 10б 4.31 

 10в 4.36 

 11а 5.12 

 11б 4.85 

 11в 4.33 

 12а 4.94 

 12б 5.05 

 12в 4.77 

 12г 4.79 

С най-висок успех са класовете: VІІІ
б
 – мн. добър (5,22), ),  ХІ

а
  – мн. добър (5,12) и 

ХІI
б
 – мн. добър (5,05) 

Х б 22 22 - - - - 

Х в 22 22 - - - - 

ХІ а 21 21 - - - - 

ХІ б 26 26 - - - - 

ХІ в 26 26 - - - - 

ХІI а 16 16 - -  - 

ХІI б 23 23 - - - - 

ХІI в 23 23 - -  - 

ХІI г 19 18 - - 1 - 

Общо 422 431   1 10 
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С най-нисък успех са класовете: VІІІ
в
 –  добър (4,04), VІІІ

а
 – добър (4,11) и ІХ

в
 – добър 

(4,28). 

Няма ученици без оценки и със слаби оценки. 

Успехът по предмети и класове от общообразователната подготовка е представен в 

следната таблица: 

 

 

№ 

 

                           Клас 

 

Предмет 

VІІІ а VІІІ б VІІІ в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годиш

ни 

2020/21 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годиш

ни 

2020/21 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годиш

ни 
2020/21 

1. Български език и литература 3.62 3,81 3.84 4,42 3.04 3,58 

2. Английски език - 3,62 - 4,69 - 3,85 

3. Математика  3.76 4,27 4.08 5,00 3.37 3,85 

4. Информационни технологии 3.68 4,35 4.22 5,58 3.76 4,19 

5. История и цивилизация 3.20 3,85 - - 2.85 3,85 

6. География и икономика 4.07 3,62 - - 4.52 3,92 

7. Философия - 4,46 - 5,08 - 3,81 

8. Биология и здравно 

образование 
3.31 3,46 - - 3.34 3,65 

9. Физика и астрономия 3,04 4,46 - - 3.27 3,81 

10. Химия и опазване на околна 

среда 
2.92 3,31 - - 3.58 3,88 

11. Музика  3.81 5,31 4.04 5,69 3.29 4,77 

12. Изобразително изкуство - 5,08  6  4,54 

13. Физическо възпитание и спорт 5.27 5,42 5.27 5,77 4.50 5,12 

№ 

                           Клас 

 

Предмет 

ІХ а ІХ б ІХ в ІХ г 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годиш

ни 

2020/21 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годиш

ни 

2020/21 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годиш

ни 

2020/2

1 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годиш

ни 
2020/21 

1. Български език и литература 4.58 4.19 3.77 4,32 2.83 3,73 3.02 3,76 

2. Английски език 3.92 4.42 3.65 4,85 3.65 3,92 - 4,60 

3.  Немски език - 4.69 - 4,42 - 4,23 - 4,08 

4. Математика  4.04 4.50 3.54 4,54 2.69 3,62 3.37 3,92 

5. Информационни технологии 4.00 4.62 4.34 5,58 3.97 4,23 3.72 5,16 

6. История и цивилизация 4.00 4.62 - 4,69 3.19 4,31 3.32 4,20 

7. География и икономика 4.61 4.54 - 4,42 4.23 3,96 4.23 4,12 

8. Философия 3.77 4.65 4.38 4,73 3.19 4,04 3.04 3,96 

9 Биология и здравно 

образование 
4.04 4.23 4.00 4,23 3.16 3,77 3.00 3,64 

10. Физика и астрономия 3.04 4.62 - 4,50 3.23 3,96 3.08 3,80 

11. Химия и опазване на околната 

среда 
3.85 4.23 - 4,15 3.35 3,73 3.08 3,88 

12. Музика 5.00 5.81 5.24 5,69 3.50 4,88 4.36 4,84 

13. Изобразително изкуство - 6 - 5,77 - 5,77 - 4,72 

14. Физическо възпитание и спорт 4.62 6 4.62 6 4.65 6 4.60 6 

 

 

 

№ 

 

                           Клас 

 

Предмет 

Х а Х б Х в 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годишни 

2020/21 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годишни 

2020/21 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годишни 

2020/21 

1. Български език и литература 4.08 4,19 3.83 3,92 2.67 4,27 

2. Английски език 3.56 4,15 4.23 4,27 3.27 4,31 

3. Немски език 3.46 3,81 3.08 4,08 3.20 4,62 
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4. Математика  3.42 3,38 2.54 3,65 3.04 3,92 

5. Информационни технологии 3.92 5,19 3.50 4,12 3.65 5,08 

6. История и цивилизация 3.50 4,27 3.44 4,12 3.73 4,54 

7. География и икономика 4.53 4,38 3.15 4,08 3.38 4,73 

8. Философия 5.46 4,31 3.16 4,15 3.62 5,19 

9. Биология и здравно образование 3.63 3,73 3.27 4,35 3.27 4,58 

10. Физика и астрономия 3.88 3,73 3.04 4,00 3.04 4,50 

11. Химия и опазване на околна среда 3.81 3,62 3.24 3,85 3.58 3,85 

12. Музика  4.96 5,00 4.48 4,92 3.79 5,38 

13. Изобразително изкуство - 5,08 - 5,65 - 6 

14. Физическо възпитание и спорт 5.20 5,24 5.28 5,04 4.36 5,28 

 

№ 

                           Клас 

 

Предмет 

ХІ а ХІ б ХІ в 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годишни 

2020/21 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годишни 

2020/21 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годишни 

2020/21 

1. Български език и литература 3.63 4,50 3.16 4,00 3.32 4,54 

2. Немски език 3.42 4,85 3.45 3,95 3.45 4,67 

3. Гражданско образование - 4,75 - 4,32 - 4,96 

4. Математика  3.92 4,60 4.12 4,14 4.09 4,29 

5. Физическо възпитание и спорт 4.96 6 5.27 6 5.09 6 

 

 

№ 

                           Клас 

 

Предмет 

ХІІ а ХІІ б ХІІ в ХІІ г 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годишни 
2020/21 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годиш

ни 
2020/21 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годиш

ни 
2020/21 

Входно 

ниво 

2020/21 

Годиш

ни 
2020/21 

1. Български език и 

литература 
4.21 4,47 4.27 4,46 3.44 4,31 

3.32 4,12 

2. Български език и 

литература ЗИП 
4.42 4,42 4.52 4,54 - 4,50 

- 4,23 

3. Биология и здравно 

образование- ЗИП 
- 4,58 - - - - 

 4,31 

4. География и 

икономика ЗИП 
- - 4.66 5,07 4.63 4,59 

- - 

5. Английски език- ЗИП  - - 6  5,00  - 

6. Свят и личност - 5,21 - 5,15 - 4,54 - 4,96 

7. Математика  4.11 4,63 4.16 4,42 3.46 4,46 3.77 4,31 

8. Физическо възпитание 

и спорт 
5.16 5,32 5.58 5,81 5.38 5,54 4.65 6 

 

Резултатите от обучението по предметите от професионалната подготовка са следните: 

 
Клас Предмет  Количествена оценка 

  I срок II срок Годишна 

XI а  Чужд език по професията 4,08 4,17 4.25 

ХІ б Чужд език по професията 4,55 4,65 4.70 

ХІ в Чужд език по професията 4,64 4,18 4.68 

XII a Чужд език по професията 4,47 4,74 4.74 

XII б Чужд език по професията 4,96 5,12 5.12 

XII в Чужд език по професията 4,69 4,58 4.73 

XII г Чужд език по професията 4,73 4,81 4.96 

VIII a Предприемачество 3,19 3,27 3,31 

VIII б Предприемачество 4,35 4,65 4,69 



7 
 

VIII в Предприемачество 3,37 3,54 3,62 

VIII в Бизнес комуникации  ОтПП 3,73 - 3,73 

VIII в Бизнес комуникации  УП ОтПП - 4,50 4,50 

VIII б Бизнес комуникации – УП – ОтПП 4,73 5,15 5,23 

VIII в Обща икономическа теория РПП 3,65 3,65 3,65 

VIII в ОТСО 4,08 3,96 4,00 

VIII в ОТСО- УП 3,92 4,35 4,23 

VIII в Въведение във финансите 3,96 3,73 3,96 

VIII в Въведение във финансите- УП 4,19 3,81 4,15 

IX a Бизнес комуникации 4,65 4,46 4,77 

IX а Обща икономическа теория ОтПП 4,77 4,62 4,85 

IX в Обща икономическа теория ОтПП 4,00 3,58 4,04 

IX г Обща икономическа теория ОтПП 3,52 3,84 3,88 

IX г Обща икономическа теория ИУЧ РПП 3,48 3,72 3,72 

IX a Здравословни и безопасни условия на 

труд 

4,08 - 4,08 

IX б Здравословни и безопасни условия на 

труд 

4,42 - 4,42 

IX в Здравословни и безопасни условия на 

труд 

4,08 - 4,08 

IX г Здравословни и безопасни условия на 

труд 

4,04 - 4,04 

IX a Икономика на предприятието 4,27 4,31 4,46 

IX в Икономика на предприятието 3,85 4,38 4,23 

IX в Икономика на предприятието- УП 4,00 3,96 4,12 

IX а Въведение в икономиката 4,65 4,85 4,96 

IX а Въведение в икономиката - 4,38 4,38 

IX б Приложни програми с общо 

предназначение – учебна практика 

(ИУЧ – ОтПП)  

4,50 4,65 4,69 

IX в Делова кореспонденция 3,77 4,12 4,15 

IX г Делова кореспонденция 3,88 4,16 4,24 

IX в Делова кореспонденция- УП 4,62 4,62 4,73 

IX г Делова кореспонденция – УП 5,00 4,92 5,20 

IX в Счетоводство на предприятието 3,96 4,19 4,31 

IX г Счетоводство на предприятието 4,40 3,44 4,24 

IX в Счетоводство на предприятието- УП 4,38 4,27 4,38 

IX г Счетоводство на предприятието- УП 3,72 3,36 3,6 

IX г Финанси 4,36 4,92 4,84 

X б Обща икономическа теория  3,69 3,85 4,00 

X в Обща икономическа теория 4,04 4,27 4,42 

X а Икономика  5,04 4,04 4,54 
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X б Икономика  4,23 4,35 4,62 

X в Икономика  3,85 3,92 3,88 

X в Работа в учебно предприятие – РПП 5,36 4,92 5,38 

X а ОТСО 4,85 4,23 4,69 

X а ОТСО – УП 4,88 4,27 4,69 

X б ОТСО 3,96 4,27 4,42 

X б ОТСО – УП 4,15 4,27 4,42 

X в ОТСО 4,65 4,35 4,73 

X в ОТСО – УП 4,54 3,73 4,31 

X а Основи на счетоводството – РПП 

(теория) 

4,81 4,46 4,73 

X а Основи на счетоводството – РПП (УП) 5,00 4,23 4,65 

XI a Обща икономическа теория 4,71 4,46 4,75 

XI б Обща икономическа теория 4,30 4,30 4,45 

ХІ б Икономика на предприятието 4,10 4,20 4,35 

XI а  Документи и документооборот – УП 5,79 5,83 5,83 

ХІ б Право 4,05 4,10 4,25 

ХІ в Право 4,05 4,00 4,09 

ХІ а Финанси ОтПП 5,08 4,54 5,04 

XI в Финанси СПП 3,82 3,95 3,95 

ХІ в Финанси – учебна практика – СПП 4,23 4,09 4,27 

ХІ в Банково дело СПП 3,68 3,86 3,86 

ХІ в Банково дело – учебна практика СПП 4,41 4,18 4,55 

ХІ а Финансов и данъчен контрол (ФДК) – 

теория 

5,50 5,25 5,58 

ХІ а ФДК – УП 5,63 5,92 5,88 

XI а КОФСИ 5,71 5,50 5,61 

XI a Комплексна учебна практика 4,75 4,50 4,83 

XI a Счетоводство на предприятието  4,83 4,79 5,00 

XI a Счетоводство на предприятието- УП 4,96 4,17 4,83 

ХІ б Счетоводство на предприятието 4,50 4,95 4,90 

ХІ б Счетоводство на предприятието- УП 4,90 4,85 5,05 

ХІ в Счетоводство на предприятието 4,18 3,77 4,00 

ХІ в Счетоводство на предприятието- УП 4,18 3,91 4,23 

ХІ в Маркетинг 4,00 4,14 4,09 

XI в Мениджмънт 4,18 4,32 4,36 

ХІ б Програмиране  5,30 4,25 5,05 

ХІ б Икономическа информатика (ИУЧ – 

СПП)  

5,15 4,75 5,05 

ХІ б Компютърни архитектури и 

операционни системи – учебна 

практика (ИУЧ – СПП)  

4,90 4,95 5,05 
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ХІ б Уеб дизайн (ИУЧ – СПП)  4,90  4,70 4,90 

ХІ б Уеб дизайн – учебна практика (ИУЧ – 

СПП)  
4,85  

5,05 5,00 

ХІ б Уеб дизайн (ИУЧ – РПП)  5,05 4,45 4,85 

ХІ б Уеб дизайн – учебна практика (ИУЧ – 

РПП)  
5,05  

4,95 5,10 

XI б Статистика 4,25 4,05 4,25 

ХІ а Работа в учебно предприятие 5,67 5,54 5,79 

XI б Работа в учебно предприятие 5,35 5,15 5,35 

ХІ в Работа в учебно предприятие СПП 4,36 4,23 4,32 

ХІ в Работа в учебно предприятие РПП 4,55 4,36 4,31 

ХІІ б Работа в учебно предприятие 5,69 5,42 5,65 

ХІІ б Финанси - - 5,50 

ХІІ б Право - - 4,50 

XII А Икономика и организация на 

предприятията 

4,58 4,58 4,74 

XII А Икономика и организация на 

предприятията - УП 

- - 4,95 

XII г Икономика и организация на 

предприятията 

4,88 4,65 4,81 

XII г Икономика и организация на 

предприятията 

- - 4,77 

ХІІ в Финансов и данъчен контрол 4,58 4,77 4,77 

ХІІ а Финансово-икономически анализ и 

контрол (ФИАК) 

4,47 4,79 4,84 

ХІІ г ФИАК 4,27 4,38 4,38 

ХІІ в КУПС 4,58 4,50 4,65 

ХІІ а КОФСИ- УП 4,89 5,47 5,26 

ХІІ в КОФСИ- УП 4,92 4,88 5,00 

XII г КОФСИ – УП 5,00 5,42 5,35 

XII б Компютърно счетоводство - - 5,58 

XII в Банково счетоводство - - 4,88 

XII в Банково счетоводство - УП - - 4,92 

XII в Застрахователно и осигурително 

счетоводство 

- - 4,92 

XII в Застрахователно и осигурително 

счетоводство - УП 

- - 4,92 

XII в Счетоводство на предприятието - - 4,54 

XII в Счетоводство на предприятието - УП - - 4,54 

ХІІ а Икономическа информатика- УП - - 5,58 

ХІІ б Икономическа информатика- УП  5,08 5,12 5,27 

ХІІ г Икономическа информатика- УП  - - 5,00 

XII б Интернет и електронна търговия - 4,96 4,96 
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ХІІ б Функционални приложни програми – 

УП – ЗПП 

5,08 - 5,08 

XII б Програмиране и алгоритмични езици - - 4,73 

XII a Проектен мениджмънт – УП 4,84 4,95 4,95 

XII г Проектен мениджмънт – УП 4,88 4,88 5,04 

XII б Статистика - - 4,15 

XII в Статистика 4,62 4,23 4,62 

XII a Предприемачество - - 4,89 

XII б Предприемачество - - 4,73 

XII в Предприемачество - - 4,54 

XII г Предприемачество - - 4,54 

XII a Мениджмънт - - 4,79 

XII г Мениджмънт - - 4,38 

XII a ЗИПП – Икономика на предприятието - - 4,58 

XII б ЗИПП – Икономическа информатика - - 5,15 

XII б ЗИПП – Интернет и електронна 

търговия 

- - 4,69 

XII в ЗИПП – Счетоводство на 

предприятието 

- - 4,81 

XII г ЗИПП – Икономика на предприятието - - 4,62 

XII a Производствена практика - - 6,00 

XII б Производствена практика - - 5,92 

XII в Производствена практика - - 5,50 

XII г Производствена практика - - 5,62 

 

На базата на предоставените данни е  направена сравнителна характеристика на успеха 

по класове и общо за училището за последните  четири години. От таблицата става ясно, че 

успехът през последните години е много добър, като през последната година се наблюдава лек 

спад- мн. добър (4,52). 

 

Клас 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

VІІІ Много добър 4,90 Много добър 4,44 Много добър 4.69 Добър 4,28 

ІХ Много добър 4,67 Много добър 4,56 Много добър 4.56 Добър 4,48 

Х Много добър 4,62 Много добър 4,46 Много добър 4.87 Добър 4,38 

ХІ Много добър 4,63 Много добър 4,75 Много добър 4.61 Много добър 4.71 

ХІІ Много добър 4,80 Много добър 4,81 Много добър 4.89 Много добър 4.69 

ОБЩО Много добър 4,72 Много добър 4,60 Много добър 4.72 Много добър 4.52 
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Графично представяне на средния успех за последните 4 учебни години. 

 

За втора поредна година се наложи да се практикува редуване на електронно и 

присъствено обучение, което затруднява общуването с учениците, намалява тяхната мотивация 

и води до по-ниски резултати. Независимо от трудностите, те се отнесоха сериозно към учебния 

процес и с малки изключения се включваха активно в учебните занятия. Учителят имаше 

възможност да контактува с всеки ученик по всяко време, да се правят повече индивидуални 

консултации, дори с ученици, които в час в обичайна среда, не са били винаги активни. 

Поставяха се повече индивидуални задачи, чието изпъление стриктно се следеше. Ситуацията, в 

която се наложи да провеждаме обучението през почти цялата година, на първо място ни 

сблъска с проблема дали на децата са им осигурени всички необходими средства за един 

пълноценен електронен учебен процес. Те са електронно устройство - лаптоп, таблет или 

смартфон, както и постоянен достъп до интернет. Това е немалък ресурс, който е проблем за 

много семейства. Ясно е, че имаше известни затруднения, но като цяло, за разлика от много 

други училища, успяхме да организираме и осъществим изцяло синхронно обучение и да 

обхванем всички ученици. Пропуските до голяма степен бяха свързани с уменията на 

учениците да се справят с ученето в електронна среда, но и с традиционните проблеми в 

провеждането на нормален учебен процес. 

 Качествения анализ показа, че основните проблеми в обучението, които определят 

и резултатите от обучението през тази година  са: 

 недобро владеене на български език, недостатъчна лексикална култура, 

наблюдава се неуместна употреба на думи и изрази в речта 

 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 

 необичайната обстановка в резултат на въведеното електронно обучение във 

връзса с разпространението на COVID 19. 

След констатирането на съществуващите пропуски и слабости се набелязаха мерки за 

тяхното отстраняване от всички учители. Те могат да се обобщат 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 
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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 учене – поощряване на инициативността на учениците, изразяване 

на лична позиция, участие в различни конкурси и състезания, търсене на информация от 

Интернет. 

Усилията ще бъдат насочени и към  подобряване на уменията за работа в дистанционна 

среда и утвърдилите се и доказали своята ефективност консултации,  допълнително обучение и 

консултации за личностно развитие, индивидуален подход, индивидуални и групови задания, 

допълнителна и самостоятелна работа, работа с изоставащи и напреднали ученици, прилагане 

програмата за оптимизиране на езиковите и комуникативни способности и други. 

За да се подобри през учебната година владеенето на книжовния български език, 

работата на учителите по Български език и литература, както и на всички останали, ежедневно 

бе подчинена на действащата в гимназията дългосрочна Програма за оптимизиране на 

езиковите и комуникативните способности на учениците и съпътстващия я план за 

нейното осъществяване. 

В началото на учебната година се диагностицираха и анализираха езиковите 

компетентности на новопостъпилите ученици, като се набелязаха мерки за работа върху 

пропуските. 

Постоянен ангажимент на всички учители е да следят спазването на книжовноезиковите 

норми от учениците в устни и писмени текстове по време на учебните часове, както и 

провеждане на задължителни консултации с учениците, невладеещи добре български език по 

утвърден от директора график. 

Провежда се 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 критико-

оценъчни задачи като самостоятелна работа, съобразно възможностите им. 

Родителите на учениците от гимназията са привлечени за партньори при осъществяване 

на извънкласните дейности в училище. 

Приоритетна работа с учениците билингви за овладяване на българския език в часовете 

по БЕЛ се осъществяваше чрез обхващането им във форми на обучение по проект Подкрепа за 

успех. Работата над речта на тези ученици се основава преди всичко на учебни дейности за 

анализ и редактиране на грешки в резултат на интерференция между българския книжовен и 

майчиния език, на учебни дейности за обогатяване на речника на тези ученици, както и на 

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, 

словообразуването, синтаксиса. Постоянно се работи за формиране и усъвършенстване на 

умения за възприемане на текст и извличане на информация от него, за усъвършенстване на 

правоговорните умения и на четивната техника, за усъвършенстване на правописните умения и 

уменията за съставяне на текстове (устни и писмени) на български език. 

В същото време се провеждаше целенасочена работа с изявените ученици с цел да се 

развият способностите им и да се повиши престижа на училището.     

Показател за ефективността на учебния процес са и отсъствията направени през годината 

от учениците, наложените санкции и мерки, както и средния успех по класове за годината. Тези 

резултати 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  

в класа 

Среден 

успех на 

класа 

VІІІ а 447 74,5 17,19 2,87 - 
4.11 
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VІІІ б 459 13 17,65 0,5 - 
5.22 

VІІІ в 516 30 19,85 1,15 - 
4.04 

ІХ а 568 19 21,85 0,73 - 
4.73 

ІХ б 442 123,5 17 4,75 1 Забележка 
4.81 

ІХ в 460 114 17,69 4,38 

2 Забележки 

1 Предупреждение 

за преместване в 

друго училище 

4.28 

ІХ г 423 29 16,92 1,16  
4.30 

Х а 628 19,5 24,15 0,75  
4.71 

Х б 796 89,5 30,62 3,44  
4.31 

Х в 486 57,5 18,69 2,21  
4.36 

ХІ а 481 21 20,04 0,88  
5.12 

ХІ б 741 24,5 37,05 1,26  
4.85 

ХІ в 620 57 28,18 2,59  
4.33 

ХІI а 366 46,5 19,26 2,45  
4.94 

ХІI б 723 97 27,81 3,73  
5.05 

ХІI в 323 12,5 12,42 0,48  
4.77 

ХІI г 521 44,5 20,04 1,71  
4.79 

Общо за 

училището 
9000 872,5 19,69 1,91 

3 Забележки 

1 

Предупреждение 

за преместване в 

друго училище 

4,52 

 

 

ОТСЪСТВИЯ 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Брой ученици 444 418 431 422 

Извинени отсъствия 26538 25705 13090,50  9000 

Средно извинени отсъствия на 1 ученик 59,77 62,49 30,37 19,69 

Неизвинени отсъствия 1467 1100.5 549,50  872,5 

Средно неизвинени отсъствия на 1 ученик 3,33 2,63 1,27 1,91 

Сравнителен анализ на отсъствията за четири години: 
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Този сравнителен анализ показва тенденция на намаление на извинените и неизвинените 

отсъствия. Тя, обаче не е обективна, защото отразява направените отсъствия включително и при 

електронно обучение, при което присъствия могат да се регистрират, но реално учениците да не 

са в часа. Въпреки това прави впечатление ниският брой извинени отсъствия в ХІI
в
 – 323, 

ХІI
а
 – 366 и IX

г 
– 423. Най-малко неизвинени отсъствия има в VIІI

б
 – 13, IX A– 19 и Х

a
 – 

19.5. С най-голям брой извинени отсъствия са класовете Х
б 

– 796, ХІ
б
 – 741 и ХІІ

б
 – 723, с 

най-голям брой неизвинени отсъствия са IX
б 

– 123,5, IX
в 

– 114 и ХІІ
б
 – 97. 

Показател за ефективността на училищната дейност са и резултатите от Държавните 

зрелостни изпити. При подали заявления за явяване на ДЗИ 124 ученици и допуснати до 

явяване 124 ученици, информацията за явяването на учениците е следната: 

 

 

Резултати от ДЗИ и средния успех от матурите: 

 

Учебен предмет Форма на обучение 

Среден 

успех от 

матурата по 

предмети 

Български език и 

литература 
Дневна форма 4,04 

Английски език Дневна форма 4,82 

Биология и здравно 

образование 

Дневна форма 4,23 

Задочна форма 3,35 

География и икономика Дневна форма 5,38 

 

Изводи:  

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

са добри, в задочна- незадоволителни. 

2. Резултатите по другите учебни предмети са добри и много добри, но там има много 

малък брой ученици избрали 2-ро ДЗИ.  

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 110, от тях – 95 в дневна форма на обучение, 13 в 

 

 

Предмет 

Брой ученици, 

подали заявление и 

допуснати до ДЗИ 

Неявили се Явили се 
Неуспешно 

положен изпит 
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Български език и 

литература 
97 27 0 7 97 20 4 10 

Английски език 3 0 0 - 3 - - - 

Биология и здравно 

образование 
4 5 0 2 4 3 0 1 

География и икономика 1 0 0 - 1 - - - 
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задочна, 2 в самостоятелна форма. Неявили се ученици от дневна форма на обучение един- по 

теория на професията, в задочна- 7. Има 2 двойки на изпита по теория в дневна форма и 4 в 

задочна. Общо 100 ученици получиха свидетелства за професионална квалификация, като в 

това число 96 са от дневна, 2 от задочна, 2 от самостоятелна форма. 

 
Статистика на подали заявления и явили се ученици на Държавни квалификационни изпити по 

специалности и паралелки 

 

 

Резултатите от Държавните квалификационни изпити 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 квалификация. През учебната 2020/2021 г. документи за средно образование и 

за степен на квалификация са получили, както следва: 

1. Дипломирани  100 ученици,  от които: 

 в дневна форма на обучение – 91,  

 в задочна форма на обучение – 2,  

 в самостоятелна форма на обучение – 2 

Клас/ специалност 
Брой 

ученици 

Брой подали 

заявления 

Брой явили 

се 

на ДКИ 

Брой придобили 

професионална 

квалификация 

XIIA/  

Икономика и мениджмънт 
19 19 

18 теория 

19 практика 
18 

XIIБ/ 

Икономическа информатика 
26 26 26 26 

XIIВ/ 

Оперативно счетоводство 
26 26 26 26 

XIIГ/ 

Икономика и мениджмънт 
26 24 24 22 

XIIД/  

Земеделско стопанство 
17 13 6 2 

Сам.форма / минали години 

Икономика и мениджмънт                 
3 2 2 2 

Клас/ специалност Теория  Практика 

XII A/ XII Г 

Икономика и мениджмънт 
3,89 4,79 

XII Б/ 

Икономическа информатика 
5,38 5,43 

XIIГ/ 

Оперативно счетоводство 
4,24 4,77 

XIIД/  

Земеделско стопанство – задочна форма 
2,33 4,02 

Самостоятелна форма/минали години 

Икономика и мениджмънт 
4,80 5,50 
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 от  минали години – 5. 

             2. Получили  свидетелство за професионална квалификация 96 ученици, от които: 

 в дневна форма на обучение – 92 

 в задочна форма на обучение – 2 

 в самостоятелно форма на обучение – 2. 

За първа година проведохме и задължителните НВО по БЕЛ и Математика. Явиха се 78 

десетокласници от дневна форма и 4 от самостоятелна форма на обучение, като не се яви само 

един ученик от самостоятелна форма. Нямаме ученици с максимален брой или нула точки на 

оценяването. Има доста ниски резултати и по двата предмета. Най- високите резултати са: 40 

точки по БЕЛ и 30 точки по математика. 

Резултатите са следните: 

 

Като продължение на урочната работа и затвърждаване на наученето се явяват и 

участията на нашите ученици в организираните олимпиади и състезания. В съответствие с 

Националния календар на МОН за извънучилищни дейности за учебната 2020/2021 г. можем да 

посочим техните участия. 

Извънкласни и извънучилищни дейности, в които се включихме: 

- Обновен Европейски коридор на втория етаж на гимназията 

- Среща с Председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева, областния 

управител – г-н Никола Чанев, евродепутата г- н Асим Адемов и началника на Регионално 

управление на образованието – г-н Гроздан Колев  

- УС работи  съвместно по проекти със Сдружение „Омега“ и през учебната 2020-

2021 година 

- Кампания за превенция срещу зависимости „Бъди НЕзависим” се проведе в 

комплекса „Белите брези“ по проект ,,Бъди НЕзависим” на сдружение ,,Омега” 

- Участие в ,,Дискусионно студио’’ по проект „Зависим от изкуство и спорт'', която 

се проведе пред младите хора от област Кърджали 

- Участие в организирането на Информационна шатра - раздаване  на брошури с 

график за предстоящи активности  по проекта, както и изнесени обучения „Зависим от изкуство 

и спорт“, „ Картинг училище“, Арт занимания и Младежки театър 

- Участие на УС  в дейностите на TimeHeroes /Купата на героите/  – най-голямата 

платформа за доброволчество в България 

- Доброволците в акция – Доброволците опаковаха дървата в чували и материалът 

бе доставен до дома на нуждаещо се семейство на ученичка от Икономиката 

- Доброто не спира дотук. Бяха предадени и събраните от всички ученици 

пластмасови капачки, част от кампанията “Капачки за бъдеще”, с надеждата, че ще помогнат за 

спасяването на най-ценното – човешкия живот 

- Доброволците от ПГИ с инициативи по случай Деня на християнското семейство - 

Алековци написаха благодарствени писма до всички работещи в отделенията на МБАЛ “Д-р 

Атанас Дафовски” АД – Кърджали с послание, че в тази трудна епидемична обстановка те не са 

сами 

- Алековци показаха своята съпричастност към болните от СПИН и техните 

семейства 

- С уважение към жената – цветя и топъл обяд с пожелания за здраве и дълголетие 

на дамите от трета възраст в града ни 

- Алековци честват празника на България 3 март 

Изпит Среден процент от максималния брой точки 

Ниво училище Регионално ниво Национално ниво 

Общо Момичета Момчета Общо Момичета Момчета Общо Момичета Момчета 

БЕЛ 28,02 28,85 27,44 37,73 30,87 44,52 45,01 39,75 50,82 

Математика 24,98 24,06 25,63 30,85 29,01 32,67 27,71 27,07 28,41 
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- Европейски ден на спорта в училище – футболен мач и демонстрация на ученици 

от клуб „Акробатика“ 

- Европейска седмица по БДП – ученическият съвет в ПГИ „Алеко Константинов“ и 

сектор “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” в ОДМВР-КЪРДЖАЛИ се включиха в кампанията на ROADPOL 

„Дни на безопасността на пътя“ под мотото “Остани жив! Пази живота!” 

- Събитие под надслов „Our Erasmus projects” във връзка с инициатива на 

Европейската комисия – „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays), с която да се отбележи огромното 

положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, 

легитимни за участие в Програмата 

- Международен ден на толерантността – по инициатива на Ученическия съвет и под 

ръководството на Филиз Мустафа, Пламена Дюлгерова и Димитрия Христова учениците 

изненадаха своите учители с Урок по Толерантност и Доброта 

- Ден на народните будители –  във фоайето на гимназията бе представена изложба с 

произведения и ликове на будители, специално подготвени презентации в Майкрософт Тиймс, 

конкурс за мултимедийна презентация, посветен на най-ярките имена в нашата история, на 

хората, благодарение на които сме запазили своята „народна свяст“ – будителите 

- Ден срещу насилието над жени – по инициатива на Ученическия съвет учениците 

от 12б клас взеха участие с презентация, посветена на темата 

- Гражданска инициатива „България без дим“ – под ръководството на училищния 

психолог и учителя по биология и здравно образование бе изготвена презентация, която запозна 

учениците с веществата, съдържащи се в цигарите и причиняващи психическа и физическа 

зависимост 

- Световния ден за правата на детето - на 20 ноември бе поредната изява на алековци 

за отбелязване на годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето 

- Ден на християнското семейство – доброволците от клуб “Щастливеца“ поздравиха 

тези, които от месеци са далеч от семействата си, за да се грижат за живота и здравето на 

хората. Алековци написаха благодарствени писма до всички работещи в отделенията на МБАЛ 

“Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали. По традиция, алековци винаги посещават и Дома за 

стари хора на този празник 

- Международен ден на толерантността – алековци са привърженици на идеята за 

разбирателство между народите и подкрепят Декларацията за принципите на толерантността 

- Международен ден за защита правата на човека. По време на обучението в 

електронна среда от разстояние Валентина Райчева и Румяна Дамянова – учители по история и 

философия, представиха в часовете си презентация, разказваща за историята и същността на 

човешките права 

- Световнен ден на религиите. Благодарение на съвременните технологии учениците 

от всички класове гледаха прекрасни презентации, изработени от техни съученици 

- Световнен ден за борба с тормоза в училище, известен още като „Ден на розовата 

фланелка“. В часа на класа учениците от 10а клас с желание се включиха в образователни игри 

на платформата на Kahoot!, подготвени от училищния психолог г-жа Зейние Мехмед и г-жа 

Пламена Дюлгерова учител по професионална подготовка. Голям интерес предизвика играта за 

безопасното сърфиране в интернет, чрез която получиха знания за опасностите от 

кибертормоза. Учениците подготвиха презентация, оформиха кът с розови тениски и постери с 

послания към своите връстници. Денят приключи с флашмоб с участие на Ученическия съвет и 

учители от гимназията 

- Блaгoтвopитeлeн мapтeнcки бaзap. C нacтъпвaнeтo нa пpoлeттa и нa eдин oт 

любимитe пpaзници нa мaлки и гoлeми – Бaбa Mapтa, учениците от 12в клас с класен 
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ръководител Вяра Петрова и доброволците от клуб „Щастливеца“ с ръководител Филиз 

Мустафа opгaнизиpaха Блaгoтвopитeлeн мapтeнcки бaзap 

- Национален празник на България - Ученическият съвет под ръководството на 

Филиз Мустафа и учителите по история – Вяра Петрова и Валентина Райчева оформиха кът във 

фоайето на гимназията, подготвиха презентации и представиха тематично радиопредаване. В 

часа на класа всички ученици участваха в специална викторина, посветена на Освобождението 

- Международен ден на жената – 8 март. Доброволците от клуб „ Щастливеца“ с 

ръководител Филиз Мустафа поздравиха дамите от третата възраст по случай Международния 

ден на жената 

- Ден на здравословното хранене се проведе в гимназията, с урок съдържащ полезна 

и интересна инициатива с мотото „Здравето е в нашите ръце!“, посветена на здравословното 

хранене, с ученици от 10в клас и ръководители г-н Красимир Стоев и г-жа Гюлер Салиф 

- Ден на спасяването на българските евреи  – този ден беше отбелязан с активното 

участие на учениците. Те изработиха презентациите: “Никога повече!“, „Спасителите на 

българските евреи“, написаха есета. Беше подчертана ролята на българското общество, на 

Българската православна църква, на Димитър Пешев за спасяването на българските евреи 

- Благовещение и Ден на търпението. Проведоха се и мероприятия в електронната 

платформа Тиймс. София Димитрова изработи и представи презентация пред своите приятели и 

приключи с една притча за търпението – „Бъди търпелив. Търпението е безценно. Ако 

запомниш и прилагаш този съвет, ще пожънеш успех в живота“ 

- 7-ми април – Ден на здравния работник. Ученици от училището поздравиха 

здравните работници от гр. Кърджали по Българско национално радио (БНР). Поздравлението 

беше прочетено от Мелиса Хасан от 10 Б клас на училището. Под ръководството на учителите 

Гюлер Салиф и Красимир Стоев, ученичките Есин Юсеин и Сабрие Мустафа от 10 В клас 

поднесоха поздравителен адрес, питка и цветя на медицинските работници от Хирургично 

отделение при МБАЛ – Кърджали 

- Годишнина от Априлското въстание в Преподавателите Валентина Райчева и Вяра 

Петрова представиха комбиниран урок по история и литература с учениците от Х а клас. 

Урокът протече изключително емоционално – в него се редуваха презентации, анализ на 

исторически документи и стихове от български и европейски автори, кадри от филми, свързани 

с Априлското въстание и илюстриращи представяните факти 

- Ден на Земята – учениците от училището отпразнуваха Деня на Земята с няколко 

вътрешно-училищни инициативи, такива като състезание за създаване на презентация за 

опазване на околната среда, озеленяване на училището и създаване на зелен кът, както и 

провеждане на открит урок 

- Световнен  ден на книгата и авторското право. На този празник младшите и 

старшите посланици, заедно с учителите по български език и литература, организираха четене 

на откъс от произведение от европейски автор 

- Благотворителни инициативи по повод Великден и Разаман Байрям   

- Ден на Европа 

- Световен ден без тютюнопушене 

- 2 юни – 145 години безсмъртие 

- 4-ти национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“ 

- Участие в Национална ученическа конференция по история – Хайдути  

- Областна конференция по история под надслов „Кърджали – град на 

толерантността“, организирана от СУ „Петко Р. Славейков“ 
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- Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език 

общински и областен кръг 

- Осмо национално състезание по английски език PEARSON COMPETITION, 

вътрешноучилищен кръг и национален кръг 

- Олимпиада по английски език- общински и областен кръг 

- Национален литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и 

немски език „Този безкраен свят” 

- Състезание по финансова грамотност 

- Олимпиада по БЕЛ – общински кръг и областен кръг 

- Национален литературен конкурс “И ти си в мене – ти, родино моя”  и Национален 

конкурс за поезия  „… и мисля аз, че ти си Тя!“ 

- Национален ученически конкурс „Моя страна- моя България“ 

- Конкурс „Ветеринарният лекар – учител на общeството“ 

- Международен литературен конкурс „Изкуство срещу дрогата“ 

- Национален конкурс за написване на есе и стихотворение „Живеем в земята на 

Ботев“, община Враца и ЦПЛР Враца 

- Конференция, посветена на спасяването на българските евреи и „Холокост – 

никова повече“ 

- Европейско кенгуру 

- Конкурс „Вълшебния свят на Родопите“, организиран от ОДК Кърджали 

- Европейски ден на спорта- участие с футболен мач и демонстрация по актробатика 

- Холокост и социална справедливост 

- Участие в образователен проект Panda Labs – участие на ученическия съвет 

- Конкурс „Родопски багри“, организиран от ОДК Кърджали 

- Национален конкурс за есе на тема „Дискриминация“ 

- Училищен конкурс за есе „Бай Ганьо днес“ 

- Училищен кръг на олимпиадите по химия и опазване на околната среда, биология и 

здравно образование, физика и астрономия, математика и история 

- ПГИ регистрира събития в областта на ПОО на страницата на Европейската 

комисия 

- Участие в образователна програма, в онлайн формат, за ученици на тема 

„Небанковият финансов сектор в България”, организирана от Комисията за финансов надзор в 

партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН) и фондация „Атанас Буров” 

- Участие в конкурс за стипендии "Буров" за ученици от професионални гимназии по 

икономика – четирима ученика 

- Участие в Европейската седмица на програмирането /EU Code Week/ чрез открит 

урок тема #FunCoding  

- Среща с младежки посланици на НАТО 

- Честване на Европейска седмица на професионалните умения с редица дейности  

- Участие в онлайн обучение за учители и ученици на тема "Марката и дизайнът в 

бизнес стратегията на фирмата", организирано от ЦУТФ и Патентно ведомство на Република 

България 

- Отбелязване на Международен ден на счетоводителя   

- Участие в Национално ученическо състезание по „Счетоводство“, организирано от 

СА „Димитър А. Ценов“- Свищов – два екипа с по трима ученика  
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- Участие в проект на Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) „Girls 

go circular“ на тема „Суровини“,  свързан с онлайн обучение на ученици в Дигитални умения, 

Предприемачество и Кръгова икономика, по инициатива на Джуниър Ачийвмънт 

- Отбелязване на Световната седмица по предприемачество, чрез провеждане на 

иновационен лагер – 4 отбора от по 4 ученици  

- Участие в Националното онлайн ученическо състезание, организирано от катедра 

„Маркетинг“ към СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, три отбора  

- Отбелязване на Ден на банкера 

- Участие в Международен конкурс за статистически плакат, организиран от НСИ 

- Осигуряване на реални работни места за провеждане на производствената практика 

на учениците от XII клас 

- Включване в инициативата „Мениджър за един ден“ (Александра Иванова – Груп 

бранд мениджър в Нестле България и Вахдет Юсеин – екип Маркетинг на ITA Group Bulgaria) 

- Отбелязване на световна седмица на парите – открит урок с участниците в проект 

„Практични финанси“ с ръководител Цветанка Крачунова  

- Участие в Национално състезание за икономисти на английски език – двама 

участници – Емине 11 в клас, Петър 11 б клас 

- Участие в Национално състезание „Практични финанси“ – Емилия Бурдева (11б) и 

Ерен Яшар (9б) – допуснати до финал 

- Участие в Онлайн Международен панаир на учебно-тренировъчните фирми ТФ 

ФЕСТ 2021. 

- Отбелязване на професионалния празник на дипломираните експерт-

счетоводителите в България – 17 април чрез открит урок 

- Участие в национално състезание „Най-добра бизнес идея“, финален кръг в Петрич 

– участват Айсун Таир от 12 г клас и Даниел Дочев от 12 в клас  

- Участие в национално състезание „Млад икономист“ – 2 ученици 

- Отбелязване на Ден на икономиста  чрез тържество „Забавен празник за сериозни 

хора“. 

- Осигуряване на реални работни места за провеждане на лятна производствената 

практика на учениците от X и XI клас 

- Провеждане на производствена практика в град Малага, Испания по проект  

„Европейски Опит в Прилагането на Информационни Технологии в маркетинга – стъпка към 

дигиталната ера и пазара на труда” по програма Еразъм + 

Дейностите, които реализирахме донесоха морално удовлетворение за нас и нашите 

възпитаници и много заслужени награди: 

- Плакет за училище посланик 

- Отличие „Училище на месец февруари“ с креативните си инициативи, свързани с 

важни европейски идеи и ценности. 

- Специално отличие за Клуб с традиции за доброволчески клуб „Щастливеца“ за 

активно участие в състeзанието „Купата на героите“ 2020/2021 г. от Фондация „Герои на 

времето“ 

- Грамота за ПГИ „Ал.Константинов“ за насърчаване на доброволческата култура 

сред учениците, дейна подкрепа за участие в състзанието „Купата на героите“ и организиране 

на доброволчески инициативи в училището от Фондация „Герои на времето“ и Сертификат за г-

жа Филиз Мустафа за успешно изпълнение на ролята на координатор 

http://pgikj.com/?p=7200
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- Сертификати за участие в Програмата за училища посланици на Европейския 

парламент през учебната 2020/2021 година за старшите посланици Филиз Мустафа и Пламена 

Дюлгерова и младшите посланици        

- Националното състезание по немски език на издателство КЛЕТ-  Мелих Сезгин 

Джебир - класиран на 6-то място 

- Конкурс „Изпитът“ – грамота за Ерен Яшар от 9 б  /рисунка на Левски/ 

- Конкурс за превод от английски език на български език във връзка  с месец 

февруари - месец на Америка. Анна Пенчева - II-ро място за участниците от 12 клас 

- Национално състезание по БЕЛ, организирано от сдружение Десет книги „Стъпала 

на знанието“:  

 Първи кръг: 9 кл. – 4 ученици: 

11 кл. – 1 уч. - Виктория Минчева.  

 Втори кръг - класирана Виктория Минчева – 11 в клас.  

 Трети финален кръг – класирана Виктория Минчева – 11 в клас 

- Национално състезание по БЕЛ, организирано от Сдружението на учителите 

филолози „Любословие“: 

 Първи кръг – участват 5 ученици от 11 б и 11 в клас 

 Втори финален кръг: участват 5 ученици 

                Ениз Махмуд – 11 б клас – Сребърна грамота и второ място 

                Александра Иванова – Бронзова грамота и трето място  

                Виктория Минчева – пето място 

- Национален конкурс за есе, посветен на Васил Левски на тема: Да си кажем 

кривиците“, организиран от Регионална библиотека,  Общински комитет “Васил Левски” – 

Кърджали и в-к „Нов живот“- Виктория Минчева – спечелено второ място 

- Национален конкурс за изразително четене на Алекова творба , организиран от 

ПГ“Алеко Константинов“ Свищов Великден Александра Иванова от 11 б клас- второ място и 

Петър Петков – участие 

- Трето място – Виктория Минчева – ХІв клас Поощрителна награда: Ерен Яшар – 

ІХб клас 

- Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“ – Ерен 

Яшар 9 б кл – грамота  

- Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести, организиран 

от РЗИ Кърджали, Конкурс за рисунка и карикатура „Алкохол и алкохолизъм“. Ренел Рейхан от 

VIII клас и Суде Халибрям от IX клас се представиха блестящо в конкурса, като спечелиха две 

първи места 

- Национално състезание по информационни технологии – Благоевград. - Анна 

Пенчева и Емре Мюмюн от 12Б клас получиха златните си медали от спечеленото ПЪРВО 

място 

- Конкурс за ученическо есе от онлайн конкурс “В началото бе словото“ – Айсун 

Сюлейман Таир спечели поощрителна награда 

- Награда за творчески принос в конкурс за ученическа разработка на тема „Моят 

зелен град“, организиран от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), Европейски 

информационен център „Европа Директно“ – София и Европейски потребителски център – 

България 

- Присъдена стипендия на Фондация “Атанас Буров” на Анна Пенчева (12 б клас) 



22 
 

- Второ място в конкурса за Най-добър каталог на Онлайн Международен панаир на 

учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ 2021 за учебно-тренировъчна фирма „Адвенчър 

Тайм“ с ръководител Цветанка Крачунова  

- Трето място за отбора на Емине Халил от 11в клас в Националното състезание за 

икономисти на английски език в партньорство между Професионална гимназия по икономика 

„Иван Илиев” – Благоевград, Американски университет в България, с подкрепата на РУО 

Благоевград 

- Второ място за отбора на Айсун Таир в Национално състезание „Най-добра бизнес 

идея“, проведено от 10 до 12 май в град Петрич 

- Грамоти за Виктория Емилова (11 в клас) и Андриана Караиванова (11 а клас) за 

много добро представяне в състезанието „Млад икономист“ 

- Грамота за успешно представяне в конкурс за Международен статистически 

плакат- национален кръг от НСИ. 

През годината ПГИ участва в разработването и реализирането на редица проекта и 

програми:  
Успешно приключихме: 

- Междукултурно образование на младежи в училище, Ключова дейност 1, сектор 

Училищно образование – реализирана мобилност на 4 учители в град Валенсия, Испания. 

- „БЕЗ СТЕРЕОТИПИ В ОБРАЗОВАНИЕТО” по програма „Еразъм+”, Ключова 

дейност 2 – „Стратегически партньорства“,   сектор  „Училищно образование“ 

- „Здрав дух - успехи в училище” с водещ партньор „Литъл Рен”, Ланкастър, 

Великобритания с продължителност по програма Еразъм +, Дейност КД2. 

Проекти, които реализираме: 

- „SMART – Успешни методи за правилно преподаване“ по програма „Еразъм+“, 

Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ 

- мобилност на 9 учители в град Малага, Испания. 

- Проект „Европейски опит в прилагането на информационни технологии в 

маркетинга – стъпка към дигиталната ера и пазара на труда”, Ключова дейност 1 – 

„Образователна мобилност за граждани – Професионално образование” - мобилност на 20 

ученици и 2 придружаващи учители в град Малага, Испания. 

Предстоящ за реализиране: 

- „IMPROVING STUDENTS` MOTIVATION – GOOGLE TOOLS AND MOBILE 

APPS“ (ПОДОБРЯВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ - GOOGLE ИНСТРУМЕНТИ 

И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ“, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор 

„Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“ 

Разработени 2020/2021, очакват оценка: 

- Дигитално образовани в 21 век - Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за 

граждани“, сектор „Училищно образование“ за мобилност на учители 

- Иновативен маркетинг за устойчив туризъм - Ключова дейност 1 – „Образователна 

мобилност за граждани – Професионално образование” - мобилност на 20 ученици и 2 

придружаващи учители в град Малага, Испания за мобилност на ученици 

- Проект „Подобряване на мотивацията на учениците чрез Гугъл инструменти и 

мобилни приложения“ по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – „Стратегически 

партньорства“, сектор “Училищно образование”, проекти за “Партньорства за училищен обмен 

за  24 ученици от гимназията с партньори от Португалия, Латвия, Италия и Турция, където ще 

обогатят своите знания и умения в интеркултурна среда 
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-  Проект „Ученически практики-2“ 

-  Кандидатстване по НП „Иновативни училища“ 

-  Кандидатстване  по НП „Иновации в действие.  

 

             През годината продълже работата и по следните проекти и програми: 

-  „Подкрепа за успех“ работиха 11 клуба за допълнително обучение и 1 клуб- 

занимания по интереси. Функционираха и 8 клуба по интереси финансирани от бюджета на 

училището. 

-  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

-  „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” 

-  НП „Обучение за IT умения и кариера“ 

-  НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“ 

-  НП „Без свободен час“  

-  НП „Квалификация 20-21“ 

-  НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 

 

 УС под ръководството на г-жа Филиз Мустафа разработи и спечели проект за 

участие в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 

2020/2021 година.  За реализирането на Програмата се включи и г-жа Пламена Дюлгерова като 

старши посланик на ЕП. 

    За трета поредна година работихме по проект „Практични финанси“ на JA България, 

по който 15 ученици ще получат сертификати за преминат 72 часов курс на обучение. Като 

имахме и възможността да се включим в поредица от образователни уебинари от инициативата 

„Практично за финансите“ на JA. 

   Училището ни е базово за провеждане на държавни практики и изпити на студенти от 

филиал «Любен Каравелов»- Кърджали. 

 През учебната 2020/2021 година бяха реализирани следните проекти за 

обогатяване на материално – техническата база: 

        През 2020 г. по Национална програма „Достъпна архитектурна среда и сигурност в 

училище“, Модул „Сигурност в училище“ беше изградена система за  контрол на достъпа  чрез 

елекщтронни карти и физически бариери (турникети). 

       По Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното 

образование“ 2020 бяха предоставени средства за електронен дневник, за интернет свързаност 

на училището. По Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното 

образование“ 2020 от Министерство на образованието и науката с предмет „Доставка и 

гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване за 

нуждите на Министерство на образованието и науката и изпълняваните от него политики и 

проекти“  по 2-ра обособена позиция и  одобрен списък на училищата получи  общо 11 броя  

компютърни системи (9 бр. за учениците и 2 бр. за учители).  

       По Постановление № 283/15.10.2020 г. на Министерски съвет за закупуване на 

преносими компютри за нуждите на училищата Професионална гимназия по икономика  

„Алеко Константинов“  получи общо 9 преносими компютри -7 за ученици и 2 за учители. 

       По проект  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Дейност 

1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване 

на образователния процес в условията на кризи“ получихме 53 бр. преносими компютри за 

ученици и очакват се да пристигнат още 17 бр. преносими компютри за учители. 

 

    Гимназията разполага с: 

 Класни стаи 

 Специализиран кабинет по физика и химия  

 Специализиран кабинет по биология 

 Кабинет за Учебно-тренировъчни фирми, оборудван с 13 компютърни 

конфигурации, лаптоп, 2 бр. принтери и модерно офис обзавеждане 
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 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 

 Открити спортни площадки 

 Театрална зала „Асара” 

 Библиотека с компютри и интернет достъп 

 Медицински кабинет 

 Училищна сладкарница   

 Осигурена достъпна архитектурна среда - рампа за хора с увреждания, 

платформено съоръжение, асансьор. Предвижда се да бъдат обособени санитарни възли за хора 

с увреждания – по 1 на всеки етаж.  

 Актова зала 

 Кабинет на училищния психолог 

 Санитарни възли на всеки етаж 

Коридорите са напълно обновени. На ІІ етаж са поставени картини от всички 

европейски столици и знамена от страните в Европейския съюз, а на ІІІ етаж - картини от 

историята на България. Във фоайетата има телевизори, които се използват и за монитори, на 

коите се представят изготвени презентации от учениците във връзка с бележити дати, 

празненства, съобщения за учениците, представяне на дейността на различни клубове и др. 

                   В Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” има изграден 

иновативен STEM център за обучение в специализираните кабинети по физика и астрономия, 

химия и опазване на околната среда, в кабинета по биология и здравно образование. 

                   За осигуряване сигурността на учениците и персонала в гимназията има осигурено 

непрекъснато видеонаблюдение, автоматична пожароизвестителна инсталация, рестриктивен 

пропускателен режим за външни лица, контрол на достъпа с физически бариери (турникети) и 

персонални електронни карти за всички ученици и персонала. Изграден е специализиран център 

за контрол на достъпа. 

              Модернизирането на учебната среда, въвеждането на новите интерактивни методи 

на преподаване и високият професионализъм на учителите отговарят на най-новите изисквания 

за високо качество на обучението, което дава възможност за успешна бъдеща реализация на 

нашите ученици в страната и чужбина. 

                    За развитието и растежа на образователната институция от особено значение е 

непрекъснатото модернизиране на материалната база до изграждане на цялостния й 

привлекателен облик.  

                    Предвижда да се да бъдат реализирани заложените дейностите в одобрения 

проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., който включва цялостно 

саниране на сградата-топлоизолация на фасадни стени, топлоизолация на покрив, цялостен 

ремонт на покрива на сградата. Предвижда се и обновяване на класни стаи и кабинети, 

физкултурен салон, спортните площадки, ВиК и прилежащите части в двора на училището. В 

проекта е предвидено и  допълнително обзавеждане и оборудване за класните стаи и 

кабинетите. 

                    Реализирането на тези дейности са дългогодишни инвестиции за развитието на 

гимназията като цяло. Специфичните цели на проекта са насочени към осигуряване на 

максимално комфортна учебна среда с цел повишаване на мотивацията на учениците за по-

добро обучение чрез създаване на благоприятни условия за тяхното личностно развитие.  

                    В училището има разкрити секции по волейбол, баскетбол, футбол, затова в проекта 

е предвидено обновяването на закритите и открити спортни площадки като целта е учениците  

да прекарват повече време в училище, както и да провокира  у тях интерес и желание към 

спорта за подобряване на тяхната дееспособност, физическа култура и здравословен начин на 

живот. 
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През учебната 2020/2021 г. учебният процес е осигуран кадрово и материано. 

В ПГИ „Алeко Константинов“ работят 37 педагогически специалисти, от които 

директор – 1, заместник директор по учебната дейност – 2, педагогически съветник – 1, 

училищен психолог – 1, ръководител направление информационни и комуникационни 

технологии – 1 и учители 34. Квалификационната структура е както следва: 

1. Правоспособност  

 учители – 7 

 старши учители – 27 

2.  Професионална квалификационна степен: 

 ІІ ПКС – 15 педагогически специалисти 

 ІІІ ПКС – 1 педагогически специалисти 

 ІV ПКС – 7 педагогически специалисти 

 V ПКС – 9 педагогически специалисти 

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 3 чистачки.  

В условията на усложнена епидемиологична обстановка, отчитайки опасността от 

разпространението на COVID-19, безпроблемно приключи учебната година. При отчитане 

динамиката на ситуацията квалификационната дейност успешно се вписа в създалата се 

обстановка. 

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 – вътрешна квалификация и извънучилищна 

квалификационна дейност. 

С цел повишаване мотивацията за учене чрез дигитално представяне на учебния 

материал, учителите използват уроци с електронно съдържание, в резултат на което бяха 

създадени и използвани в часовете интересни и разнообразни презентации и електронни уроци. 

Голяма е ролята на  вътрешно квалификационните обучения и педагогически практикуми за 

кариерното развитие  и укрепване на педагогическия колектив. 

Методическите  сбирки за вътрешноквалификационна дейност се проведоха по 

обединения, съгласно плана за квалификационна дейност, и са отразени в отчетите на 

председателите им. 

Проведената извънучилищна квалификация по Европейски програми и програми  на 

МОН е свързана с по-малко  обучения.  

СБУ, съвместно с „Европейски институт“ по проект КЛАС /Критични; Любознателни; 

Активни; Смели/ проведе обучение по Гражданското образование и Медийна грамотност,  на 

което онлайн присъстваха Вяра Петрова, Кристина Капсамунова, Цветанка Крачунова, Румяна 

Дамянова.  

Подготовка за НВО и ДЗИ - Вяра Петрова и Лидия Бояджиева. 

Проект „Подкрепа за успех” обучение за изработване на инструментариум за ранно 

идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и 

за диференциран подход при определяне на потребностите им от представяне на индивидуална 

подкрепа- Гюлер Салиф, Вяра Петрова, Лидия Бояджиева и Елена Вълчева-Колева.  

              „Учители в час” за дигитално образование отвъд простото използване на камера и 

микрофон- Зейние Мехмед. 

              Конференция по НП „Иновации в действие“- Цветанка Крачунова, Кристина 

Капсамунова, Мехмед Мехмед. 

              Кръгла маса на тема: „Споделяне на добри практики по прилагане на компетентностния  

подход в обучението по история и цивилизации в V-XII клас за формиране на ключови 

компетентности у учениците”- Валентина Райчева. 

              Онлайн обучение „Трансгранични сътрудничества” на платформа е-Twinning- Лидия 

Бояджиева и Кристина Капсамунова. 
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              Един учител и един ученик, представители на учебно-тренировъчни фирми, участваха в 

онлайн обучение „Марката и дизайнът в бизнес стратегията на фирмата“, организирано от 

Службата на европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Патентно ведомство на 

Република България в сътрудничество с Център за учебно–тренировъчни фирми. 

               Участие в уебинар по повод GMW „Мястото на финансовата грамотност в бъдещето на 

нашите деца“- Цветанка Крачунова 

               Участие в обучение на JA „Фасилитиране на груповодинамичните процеси в класната 

стая“, на JA- Цветанка Крачунова. 

               Обучение в две групи по  темите: „Работа в дигитална среда – изготвяне на електронни 

дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове, чрез съвременните 

възможности на дигиталните технологии” и „Електронното портфолио като инструмент за 

атестиране и професионално развитие на учителя” с 2 квалификационни кредита по проект 

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”. 

               В резултат на изпълнението и в контекста на личностното развитие и кариерно 

израстване през настоящата учебна година седем учители от колектива защитиха ПКС. С V-та 

степен на професионална квалификация е Вяра Петрова,  IV-та Елена Вълчева-Колева и 

Евелина Якова. III-то ПКС придоби Гюлер Салиф, а II-ро ПКС придобиха Мариела Попова, 

Филиз Мустафа и Йорданка Узунова. 

               С почетно отличие „Неофит Рилски“ за принос  в развитието на образователното дело 

в България бе наградена Цветанка Крачунова. 

               Контролната дейност през 2020/2021 г. обхвана всички дейности на гимназията- 

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

образование, спазване 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 2020/2021 

година  е довела до повишаване на ефективността на дейността на ПГИ. 

              През учебната 2020/2021 г., макар и в необичайни условия продиктувани от 

създалата се извънредна обстановка от разпространението на COVID 19,  училището ни 

затвърди доброто си име на водеща професионална гимназия в област Кърджали. 

Високото качество на образователно-възпитателния процес се обуславя от добрата 

професионална подготовка и квалификация на педагогическия състав и отличната 

материална база на училището. 
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ВТОРИ РАЗДЕЛ 
 

ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ И ПРИОРИТЕТИ  

В ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА  

”АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 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  

 придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности 
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 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 за финансовото управление и контрол. 
 

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. Чрез прилагане на  

различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – дневна, самостоятелна,  онлайн --  

отговаряме на потребностите и даваме достъп до образование на всички желаещи. 

Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов" е включена в списъка 

на иновативните училища за учебната 2021/2022 година на Министерството на 

образованието и науката след представена иновация, свързана с инициирането и прилагането 

на комплексна педагогическа технология, съчетаваща чрез интегриран подход, различни 

методи и технологии на преподаване и обучение (от формалното и неформалното 

образование).  Ще се акцентува върху темите „Адаптация“, „Агресия и тормоз“, 

„Зависимости“ и „Социализация“ – ефективна подготодка на младите хора за реалния живот. 

Иновацията обхваща периода 2021-2025 учебни години и включва 15 учители и учениците от 

VIII клас, випуск 2021/2022. 

 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: 
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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. 

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. 

13. Активна работа по иновацията, свързана с инициирането и прилагането на 

комплексна педагогическа технология, съчетаваща чрез интегриран подход, различни методи 

и технологии на преподаване и обучение (от формалното и неформалното образование). 

 

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 2020-2024 г. 
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ТРЕТИ РАЗДЕЛ 
 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ,  

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. 
 

№ 

 

ТЕМИ И ДЕЙНОСТИ ОТГОВАРЯТ КОНТРОЛИРА 

Септември 2021 г. 

1. 1)Избор на комисия за определяне на 

стипендиите на учениците за І-ви учебен срок 

на учебната 2021/2022 г. 

2) Избор на ръководители на групи по проект 

„Подкрепа за успех“. 

3) Сформиране на групи по интереси, 

определяне на ръководители на групите. 

4)Избор на представител на ПС, който да има 

достъп до електронната платформа за 

публикуване на предлагани и търсени форми за 

занимания по интереси. 

5) Избор на секретар на ПС. 

6) Приемане на график за консултации с 

нуждаещите се ученици от всички класове. 

 

ЗДУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директора 

 

Октомври 2021 г. 

2. Тематичен педагогически съвет:  

„Успешни методи за правилно преподаване“ – 

представяне на придобит опит от ползватели по 

проект по програма „Еразъч+“. 

 

Ползвателите по 

проекта 

Директора 

 

Ноември 2021 г. 

2. 

 

 

 

 

 

 

1)Информация за входното ниво на 

учениковите знания по ЗУЧ и ИУЧ (VІІІ-ХІІ 

клас). 

2)Информация за ритмичността на изпит-

ванията и отсъствията на учениците. 

3)Информация за състоянието на 

задължителната училищна документация 

(електронни дневници, лични картони, книга 

за подлежащите). 

ЗДУД  

 

 

ЗДУД  

 

ЗДУД  

 

 

Директора 

 

 

 

 

Декември 2021 г. 

3. 1)Изготвяне на предложения за професии, по 

които ще се осъществява обучение за I–ви път 

от учебната 2022/2023 г.  

2) Вземане на решение за обявяване на 13 

януари, патронен празник на училището, като 

неучебен ден. 

3)Приемане на план-програма за отбелязване 

на 60-годишния юбилей на гимназията. 

МО на учителите по 

ПП 

 

Директора 

 

 

Комисията за 

отбелязване на юбилея 

Директора 

 

Януари 2022 г. 

4. 1)Изготвяне на предложение за държавен 

план-прием за учебната 2022/2023 г. 

2)Избор на комисия за определяне на 

стипендиите на учениците за ІІ-ри учебен срок 

на учебната 2021/2022 г.  

ЗДУД  

 

ЗДУД  

 

Директора 
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Февруари 2022 г. 

5.  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 

 

 

Април 2022 г. 

6. 1) Информация за ритмичността на 

изпитванията и отсъствията на учениците. 

2) Приемане на план-програма за изпращане на 

абитуриентите от випуск 2022. 

3) Предложения за удостояване на зрелостници 

със званията „Първенец на випуск 2022“ и 

„Най-изявен алековец 2022“. 

4) Определяне на награди за учениците от ХІІ 

клас, дипломирани с отличен успех. 

5) Избор на знаменни групи за училищното и 

националното знамена. 

ЗДУД 

 

Кл.ръководители на 

XII клас 

Кл.ръководители на 

XII клас 

 

Кл.ръководители на 

XII клас 

Кл.ръководители на XI 

клас 

 

Директора 

 

 

Юни 2022 г. 

7.  1)  Избор на спортни дейности за учебната 

2022/2023 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 РП, РПрП и ФУЧ за 

учебната 2022/2023 г. 

 

ЗДУД  

 

 

 

ЗДУД  

 

 

Директора 

 

Юли 2022 г. 

8. 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 Общественния 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 
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 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 Обществения съвет в посока: 

 ангажиране на родителската общност и Обществения съвет 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 

  засилване на контактите с родителите за постигане на единодействие между 

семейството и училището с акцент върху обострено внимание за прилагане на правилата и 

мерките за работа в условия на COVID 

 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, включително и он-лайн. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  

 

 План на Комисията за квалификационна дейност 

 План на МО на учителите по филологическите и хуманитарните предмети 

 План на МО на учителите по природо-математическите предмети и 

физическо възпитание и спорт 

 План на МО на учителите 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  

 План-програма за обучение по безопасност на движението 

 Спортен календар на училището 

 План за контролната дейност на заместник-директора по учебната дейност 

(ООП) 

 План за контролната дейност на заместник-директора по учебната дейност 

(ПП) 

 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 2021/2022 ГОДИНА 

 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недялка Фучиджиева 

ЧЛЕНОВЕ:            Пламена Дюлгерова 

                                  Ниязи Ахмедов 

                                  Димитрия Христова 

                                  Елена Вълчева-Колева 

 
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 Елена Вълчева-Колева 

  На учителите по професионална подготовка  – председател Димитрия Христова 

  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 

провеждане 

Целева 

група 

(брой) 

Финансиране  

дискусия Планиране на урочното 

съдържание,  

съгласно ДОИ 

м. 09.2021г. учители 

 

практик

ум 

МОН Разработване на 

проекти и 

включване на 

учителите в 

европейската 

квалификационна 

мрежа. 

2021-2022 учители МОН 

дискусия Участие на учители в 

септемврийските 

съвещания 

м. 09.2021г. учители 

 

семинар МОН 

РУО 
Участие в 

квалификационни 

курсове и 

осъществяване на 

обмяна на опит за 

обогатяване на 

методическите 

знания 

2021-2022 учители МОН 

РУО 

дискусия Избор на учебници по 

общообразователни и 

специални предмети. 

м. 09.2021г. учители 

 

семинар РААБЕ 

България 

ООД 

Техники за 

насърчаване на 

креативното 

мислене в 

класната стая. 

м.06.2022 учители Част от годишните 

средства за 

квалификация в 

бюджета на ПГИ за 

педагогическите 

специалисти /1.2% 

от ФРЗ/ 
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дискусия Обогатяване на библиотечния 

фонд с научна, методическа, 

дидактическа и художествена 

литература и периодически 

издания, третиращи 

образователни проблеми. 

2021-2022г. учители 

 

семинар      

 Изготвяне и обновяване на 

библиографска справка за 

публикации в педагогическия 

печат. 

2021-2022г учители 

 

      

дискусия Работни срещи на МО за 

дискутиране на наличните 

и потенциални 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. 

2021-2022г учители       

практикум Организиране на „Дни на 

отворени врати” за 

наблюдение на уроци за 

обогатяване на 

2021-2022г учители 
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методическия опит. 

тренинг Провеждане на 

мултимедийни уроци и 

интегриране на 

технологиите в процеса на           

обучението. 

2021-2022г. учители 

 

      

семинар Държавни образователни 

стандарти за придобиване на 

квалификация по професия. 

м. 11.2021г. учители 

по 

професион

ална 

подготовк

а 

      

тренинг Подготовка на ученици за 

участие в общински, 

регионални и национални 

състезания и конкурси от 

календара на МОН.     

2021-2022г. учители       

обучение Умението да учим. м. 11 2021 учители  

МО 

филологи

чески и 

хуманита

рни 

предмети  

      

дискусия Интерактивно обучение и 

техники на преподаване. 

м. 03. 2022 учители  

МО 

филологи

чески и 

хуманита

рни 
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предмети 

 

обучение Мултимедийно обучение за 

MS Teams - бърз старт, 

въведение, настройка на 

екип, управление на 

събрания, преглеждане на 

приложения и инструменти 

и др. 

м. 11. 2020г. Учители 

МО по 

природом

атематич

ески 

науки и 

физическ

о 

възпитан

ие и 

спорт 

      

практикум Облачно съхранение на 

данни - предимства, работа 

с облак. 

м. 03.2022 Учители 

МО по 

природом

атематич

ески 

науки и 

физическ

о 

възпитан

ие и 

спорт 

      

обучение Държавни образователни 

стандарти (ДОС) за 

придобиване на 

квалификации по професии 

и роля на ключовите 

м.11. 2021 Учители 

МО по 

професио

нална 

подготов
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компетентности в тях, 

съобразно потребностите 

на пазара на труда  

ка   

семинар Медийна грамотност – 

работа с дигитални 

образователни ресурси и 

използване на онлайн 

приложения за създаване 

на дигитално съдържание 

м.06 .2022 Учители 

МО по 

професио

нална 

подготов

ка   

      

работна 

среща 

Дизайн на иновативна 

образователна среда. 

м.12. 2021 МО на 

класните  

ръководи

тели 

      

кръгла 

маса 
Модели на позитивно 

общуване между ученици, 

родители, учители 

м.04. 2022 МО на 

класните  

ръководи

тели 

      

 

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

                                    Планът е съгласуван с училищните синдикални дружества. 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

ЗА РАБОТАТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИТЕ И 

ХУМАНИТАРНИТЕ ПРЕДМЕТИ  

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
 

СЪСТАВ НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ (МО): 

Филологически дисциплини: 

 Български език и литература  – Мариела Попова, Светла Стоева, 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, Мирослав Кукев 

 География и икономика – Мирослав Кукев 

   Философия, гражданско образование – Румяна Дамянова 

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

периода 2020-2024 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. 

І.  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. 

ІІ. 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: 

 1. Комуникативни умения на роден език – усъвършенстване на комуникативните 

умения за общуване в подходяща форма в разнообразен социален и културен 

контекст 

 2. Комуникиране на чужди езици – усъвършенстване на комуникативните 

умения за общуване в подходяща форма в разнообразен социален и културен 

контекст 

 4. Дигитални компетентности – развиване на дигиталните компетентности 

чрез употребата на мултимедийни технологии с цел да е извлича, оценява, 

създава, представя и обменя информация 

 5. 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 
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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, 

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. 

IІІ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ И МЕРОПРИЯТИЯТА: 

1. Приемане Плана за работа на методическото обединение.  

                                                                                      Срок: 01. ІХ.2021г. 

                                                                                      Отг.: председателят на МО 

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

секции). 

                                                                                      Срок: ІХ.2021 г. 

                                                                                      Отг.: учителите по предмети 

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

учениците (по секции). Обсъждане на новата учебна програма за  XII  клас. 

                                                                                      Срок:  Х.20121 г. 

Отг.: председателят на МО и учителите 

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

резултатите, набелязване на мерки за преодоляване на пропуските. 

                                                                           Срок:  ІХ. – Х.2021 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.2021 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 2021-2022 година. 

                                                                                       Срок: по график 

                                                                                       Отг.: учителите по предмети 

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

                                                                                 Срок: ХІІ.2021 г.  

                                                                                 Отг.: учителите по БЕЛ  

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

                                                                                                 Срок: м. І.2022г. 

                                                                                                 Отг.: учителите по БЕЛ 

11. Включване в националните инициативи за четене на книги. 

                                                                                                 Срок: по график 

                                                                                                 Отг.: учителите по БЕЛ 
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12.  Включване в национални състезания и олимпиади за изява на таланти в областта на 

четенето и грамотността          

                                                                                                  Срок: по график 

                                                                                                  Отг.:  учителите по БЕЛ 

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.2021г. 

                                                                                           Отг.: председателят на МО 

15. Обсъждане на резултатите учебно-възпитателната работа през първия учебен срок и 

в края на учебната година. 

                                                                                      Срок: ІІ.2022 г. и VІІ.2022г. 

                                                                                            Отг.: председателят на МО 

16. 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 
17.  Провеждане на пробна матура с учениците от ХІІ клас 

                                                                                      Срок: ІV.2022 г. 

Отг.: председателят на МО и учителите 
 18. Актуализиране на таблото, информиращо учениците за формата на ДЗИ по 

филологическите и хуманитарните предмети, учебните програми и критериите за оценяване        

                                                                                     Срок: ХII.2021 г. 

                                                                                     Отг.: учителите  

19. Методически сбирки на МО:   

 Приемане Плана за работа на методическото обединение, обсъждане на графите 

за разпределенията.  

Срок: ІХ.2021 г. 

Отг.: председателят на МО 

  Отчитане  резултатите от проверката на езиковите компетентности на учениците 

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

пропуските  

Срок:  Х.2021 г. 

Отг.: председателят на МО,  учителите по БЕЛ 

 Умението да учим 

Срок:  ХI.2021 г. 

Отг.: Мирослав Кукев 

 Анализ на резултатите от І учебен срок 

Срок:  ІІ.2022 г. 

Отг.: председателят на МО 

 Интерактивно обучение и техники на преподаване 

Срок: ІIІ.2022 г. 

o Отг.: Жевка Станудина 

 

 Анализ на резултатите от учебната 2020-2021 година 

Срок:  VІІ.2022 г. 

Отг.: председателят на МО 
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        20. Изграждане на ключови компетенции чрез изготвяне и представяне на 

мултимедийни презентации от учениците по теми от учебното съдържание. 

                                                                                       Срок: постоянен 

                                                                                       Отг.: учителите  

        21. Отбелязване празника Helloween. 

                                                                                  Срок: ХІ.2021 г. 

                                                                                  Отг.: учителите по чужди езици 

        22. Изготвяне на информационен кът, посветен на Европейския ден на езиците. 

                                                                                 Срок: ІХ.2021 г. 

                                                                                 Отг.: учителите по чужди езици                         

        23. Организиране и провеждане на състезание по английски език. 

                                                                                 Срок: по календар 

                                                                                 Отг.: учителите по чужди езици 

        24. Участие на учителите от МО в реализиране на проекти по eвропейските   

програми. 

                                                                                Срок: постоянен 

                                                                                Отг.: учителите от МО 

        25. Анализ на резултатите от обучението на учениците през учебната 2021/2022 

година. 

                                                                                       Срок: VІІ.2022 г. 

                                                                                 Отг.: Председателят на МО и  

                                                                                 учителите 

        26. Изнасяне на открит урок. 

                                                                                              Срок: ІIІ.2022 г.  

                                                                                            Отг.: Румяна Дамянова 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Планът е отворен за промени и допълнения. 

 

ИЗГОТВИЛ: НИЯЗИ АХМЕДОВ, председател на МО по филологическите и хуманитарни 

предмети  
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П Л А Н  

 

ЗА РАБОТАТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ  

НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРИРОДО – МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДМЕТИ 

 И ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ  

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

СЪСТАВ: 
▪ Математика – Кирчо Ангелов, Елена Вълчева-Колева, Мехмед Мехмед 
▪ Информационни технологии – Мехмед Мехмед и Елена Вълчева-Колева 

▪ Биология и здравно образование – Гюлер Салиф 

▪ Физика и астрономия – Евелина Якова 

▪ Химия и опазване на околната среда  Евелина Якова, Гюлер Салиф 

▪ Физическо възпитание и спорт – Стефан Иванов, Красимир Стоев 

 

І. 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. 

ІІ. 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 вътрешно предметните и междупредметните връзки в учебния 

материал 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 природоматематическите 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. 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 
1. Приемане плана за работа на МО. 

Срок: до 07.IX.2021 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.2021 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. 2021 г. 

Отг.: председателят и учителите по тези предмети 
4. Изготвяне, качване в електронния дневник и утвърждаване на годишните 

разпределения по ЗП. 

Срок: 14.ІХ.2021 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 13. ІХ. 2021 г. 

Отг.: председателят и учителите 

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

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

биология, химия и физика). 

Срок: до 24. ІХ. 2021 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. 2021 г. 

Отг.: учителите по предмети 

8. Ежечасно осигуряване и прилагане на подкрепа за личностно развитие на учениците. 

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. 2021 г. 

Отг.: председателят на МО и учителите по предмети 

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

Срок: м. Х. 2021 г. 

Отг.: учителите по предмети 

11. Актуализиране на таблото, информиращо учениците за формата на ДЗИ по 

природоматематическите предмети. 

Срок: м. Х. 2021 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 

14. Провеждане на консултации с ученици по график, утвърден от директора. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите 
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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 издигане 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 07.ІХ.2021 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. 2020 г. 

Отг.: председателят на МО и учителите по предмети 

 мултимедийно обучение за MS Teams – бърз старт, въведение, настройка на 

екип, управление на събрания, преглеждане на приложения и инструменти и др. (предвид 

епидемичната обстановка в страната и евентуално преминаването от присъствена в 

дистанционна форма на обучение), за уроците по природоматематическите науки 
Срок: м. X.2021 г. 

Отг.: председателят на МО и Мехмед Мехмед 

 анализ на резултатите от обучението през първия учебен срок 
Срок: м. ІІ. 2022 г. 

Отг.: председателят на МО и учителите по предмети 

 обучение на тема: „Облачно съхранение на данни – предимства, работа с облак“ 

Срок: м. IV.2022 г. 

Отг.: председателят на МО и Мехмед Мехмед 

 анализ на годишните резултати и отчет на работата на обединението 

Срок: м. VІІ. 2022 г. 

Отг.: председателят на МО и учителите по предмети 

 анализ на резултатите на отчетените дигитални компетентности по ИТ на 

учениците от Х клас 

Срок: м. VІІ. 2022 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 

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

повишат квалификацията си.   

Срок: м. ІІ. 2022 г. 

Отг.: председателят на МО  
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21. Провеждане на пробна матура с учениците от ХІІ клас. 

Срок: м. ІV.2022 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: Елена Вълчева-Колева, председател на МО на учителите по природо –  

                                                    математическите 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 2021/2022 ГОДИНА 

 
СЪСТАВ 

1. Цветанка Крачунова- ПДУД                    7. Николай Шукерски 

2. Адлен Иляз       8. Недялка Фучиджиева 

3. Валентина Коларова- протоколчик         9. Пламена Дюлгерова 

4. Димитрия Христова - председател          10. Тюркян Адилова   

5. Красимира Боюклиева                              11. Христина Ванчева 

              6. Наска Миткова                                           

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

заседание на педагогическия съвет – Протокол № 1 от 01.09.2021 г. 

II. 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. 

IІІ. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

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

различни състезания и конкурси по икономика, работа по проекти, квалификации. 

Срок: постоянен                                

  Отговорник: преподаватели  

2. Провеждане на консултации и индивидуална работа с ученици за преодоляване на 

трудности и обща подкрепа за личностно развитие. 

Срок: постоянен                

                  Отговорник: преподаватели  

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

състезания, подготовка за държавни квалификационни изпити. 

Срок: постоянен                             

     Отговорник: преподаватели  
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4. 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  

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

оценяване и алгоритъм за самоподготовка.  

Срок: постоянен      

                            Отговорник: преподаватели  

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

Срок: постоянен                                

  Отговорник: преподаватели 

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

обмяна на информация относно новости в икономическия живот. 

Срок: постоянен                             

     Отговорник: преподаватели 

8. Приемане план за работата на МО. 

Срок: м. ІХ.2021 г.          

                      Отговорник:  Д. Христова  

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

уменията на учениците и алгоритъма за самоподготовка. Изготвяне на график за консултации. 

                                                Срок: м. ІХ- Х.2021 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.2021 г.                

             Отговорник:  преподавателите 

11.  Участия в Национални състезания, организирани от ВУЗ. 

Срок: постоянен                             

Отговорник: преподаватели 

12. Осигуряване на реални работни места за провеждане на производствената 

практика на учениците.      Срок: IX.2021 г. 

Отговорник: Учителите по производствена практика 
13. Отбелязване на Европейска седмица на програмирането. 

Срок: м. Х.2021 г.                  

     Отговорник: Пл. Дюлгерова, Т. Адилова 

14. Включване в инициативата на JAБългария- „Мениджър за един ден“. 

Срок: м. Х .2021 г.                  

     Отговорник: Н. Миткова, Пл. Дюлгерова 

15. Методическа сбирка за вътрешноквалификационна дейност: „Държавни 

образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификации по професии и роля на 

ключовите компетентности в тях, съобразно потребностите на пазара на труда“.  

                                                Срок: м. Х-ХІ.2021 г.                       

             Отговорник: учителите от МО 

16. Отбелязване на Европейска седмица на професионалните умения 

Срок: м. Х-ХІ.2021 г.                       

Отговорник: учителите от МО 

 

17. Отбелязване на Световната седмица на предприемачеството 

Срок: м. ХІ.2021 г.         

       Отговорник: Д. Христова 

 



52 
 

 

 

18. Ден на счетоводителя.  

Срок: м. XI. 2021 г.              

    Отговорник: Кр. Боюклиева, Н. Миткова  

19. Празник на банкера.  

Срок: м. ХІІ.2021 г.         

       Отговорник: Н. Фучиджиева, Цв. Крачунова 

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

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

       Срок: м. ХІІ.2021 г./м. I.2022 г.         

       Отговорник: комисиите за ДКИ 

21. Състезания по счетоводство.  

Срок: І-ІІ.2022 г.     

              Отговорник: Учителите по счетоводство 

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

Срок: ІІ.2022 г.       

            Отговорник: Председателят на МО  

23.  Училищен кръг на Национално състезание “Най-добра бизнес идея” . 

          Срок: м. ІІ.2022 г.  

Отговорник: Н. Шукерски, А. Иляз 

24. Отбелязване на Световната седмица на парите. 

Срок: м. ІII.2022 г.  

Отговорник: В. Коларова, Н. Шукерски 
25. Вътрешноквалификационна методическа сбирка - „Медийна грамотност – работа 

с дигитални образователни ресурси и използване на онлайн приложения за създаване на 

дигитално съдържание“. 

Срок: III. 2022 г.                            

         Отговорник: учители от МО 

26. Открит урок по практика.              

Срок: ІIІ-IV.2022 г.         

       Отговорник: Т. Адилова, В. Коларова 

27.  Подготовка и участие в Международен панаир на тренировъчните фирми - ТФ 

ФЕСТ 2021.          

Срок: м. ІІІ-ІV.2022 г.    

          Отговорник: Учители по РУП  

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

Срок м. ІV.2022 г.  

Отговорник: Хр. Ванчева, Н. Фучиджиева 

29. Осигуряване на реални работни места за провеждане на производствената 

практика на учениците. 

Срок: V-VІ.2022 г. 

Отговорник: Учителите по производствена практика 
30.  Ден на икономиста.  

Срок: м. VІ.2022 г.              

                           Отговорник: Хр. Ванчева, Д. Христова 

31.  Отчет за работата на МО и анализ на резултатите през учебната 2021/2022 

година.                  Срок: м.VІІ.2022 г.                

                  Отговорник: Д. Христова 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Планът е отворен за промени и допълнения 

 

ИЗГОТВИЛ: Димитрия Христова, 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 2021/2022 ГОДИНА 

 

СЪСТАВ НА МО НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ: 

Председател: Пламена Дюлгерова 

Протоколчик: Гюлер Салиф 

Класни ръководители за учебната 2021/2022 година: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 І.  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. Опазване здравето на учениците в условията на продължаваща пандемична ситуация, 

обусловена от разпространението на COVID-19. 

5. Повишаване квалификацията на класните ръководители и усъвършенстване на 

педагогическите умения за работа с ученическия клас.  

II. 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. 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. 

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

подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите. 

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

формиране на екологична култура и поведение. Реализиране на набор от мерки за намаляване 

рисковете от предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и 

социално отговорно поведение на учениците като част от възпитателната функция на 

образованието. 

  8.а  Недялка Фучиджиева 11.а   Искра Каменова    

  8.б  Тюркян Мехмед 11.б   Живка Станудина   

  8.в  Николай Шукерски 11.в   Гюлер Салиф   

  9.а  Кирчо Ангелов 12.а   Христина Ванчева 

  9.б  Пламена Дюлгерова 12.б   Ниязи Ахмедов 

  9.в  Евелина Якова 12.в   Лидия Бояджиева 

10.а  Йорданка Узунова     

10.б  Елена Вълчева-Колева  

10.в  Димитрия Христова 

10.г  Филиз Мустафа 
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  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. 

 

IІІ. 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.,   изм. и 

доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 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 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: 03.ІХ.2021 г.                                                                                                                                           

Отг.: председателят на МО 

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

ръководители. 

                                                                                                            Срок: 03.ІХ.2021 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: 17.ІХ.2021 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: 17.ІХ.2021 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 в ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19.                                                                                                                            

                                                                                                          Срок: 17.IХ.2021 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: 08.Х.2021 г.                                                    

                                                                                              Отг.:Валентина Коларова и 

класните ръководители 

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

училищния живот: 

 провеждане на родителски срещи в присъствена или електронна среда, а при 

нужда от пряка комуникация в по- голямо помещение, което гарантира спазване на правилата 

на МЗ 

   Срок: м. IХ. 2021 г. - І срок;  м. ІІІ. 2022 г. - ІІ срок 

                                                                                      Отг.:  кл. ръководители 

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10334
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 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 

 поддържане на постоянен контакт с родителите чрез платформите Shkolo.bg и 

MS Teams  

 постоянно и своевременно добавяне и актуализиране на информация в секция 

„За ученици и родители“ в сайта на гимназията – pgikj.com 

 включване на родителите при подготовката и провеждането на училищни 

мероприятия и стимулиране на инициативност за подобряване на МТБ.                                  

                                                                  Срок: постоянен                       

                                                                             Отг.: Мехмед Мехмед, кл. Ръководители 

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: 09.12.2021 г.                                                       

                                                                       Отг.: кл. ръководители на VIII клас  

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.2021 г.   Ден на Кърджали  

 01.ХІ.2021 г.  Ден на народните будители 

 16.ХІ.2021 г.  Международен ден на толерантността    

 10.ХІІ.2021 г. Международен ден на човешките права  

 13.І.2022 г.     159 години от рождението на Алеко Константинов  

 19.ІІ.2022 г.    149 години от обесването на Васил Левски 

 03.ІІІ.2022 г.    Национален празник - Освобождението на България 

 10.ІІІ.2022 г.  Международен ден в памет на жертвите на Холокоста и 

спасяването на българските евреи 

 21.ІІІ.2022г.  Международен ден за борба срещу расизма и дискриминацията 

 24.V.2022г.  Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост  

 02.VІ.2021г.  146 години от смъртта на Христо Ботев 

                                                                                                   Срок: по график  

                                                                                       Отг.: кл. ръководители, УС 

2.3. Организиране и включване в благотворителни и доброволчески 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.: Ст. Иванов, В. Петрова, 

кл. ръководители 
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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 УТП в училище. 

Срок: м. ІІІ.2022 г. 

Отг.: Д. Христова, Н. Фучиджиева и кл. ръководители на VІІІ 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 

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 периодични разговори, за правилата, личната отговорност и живота 

на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорите имат за цел да 

напомнят на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа 

дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите. 

Срок:  по график                       

                     Отг.: кл. ръководители,  педагогическият съветник и мед. специалист 
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             6.2. Провеждане на дискусии в ЧК, участие в обучения и мероприятия, посветени на:  

 1.ХІІ. – Световен ден за борба със СПИН 

 24.I. –   Ден на здравословното хранене 

 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, УС 

              

         6.3. Участие в мероприятия и конкурси, посветени на Международния ден на Земята – 

22 април.  

                                                                                                                Срок: м. ІV.2022 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. Дискусия за приложение на изискванията 

за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд в училище в ситуация, обусловена от 

разпространението на COVID-19.                                                                                                                             

                                                                                                              Срок: 01.ІХ.2021 г. 

                                                         Отг.:  председателят на МО, ПДУД               

              Б) Дискусия на тема:  Дизайн на иновативна образователна среда 

              Срок: м. ХІІ.2021 г. 

                 Отг.: председателят на МО, Д. Христова, кл. ръководители 

              В) Кръгла маса на тема:  Модели на позитивно общуване между ученици, 

родители, учители 

                                                                                                    Срок: м. ІІІ.2022 г. 

                                   Отг.: председателят на МО, 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: постоянен 

                                                                                                  Отг.: кл. ръководители  

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

Срок: юли 2022 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 г. – Протокол №11/23.02.2006 г., 

актуализирана през: 

 2020 г. (Протокол № 11 от 04.09. 2020) 

 2021 г. (Протокол № 12 от 08.09. 2021 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 423  ученици в дневна форма на обучение, 17 в задочна и  18 в самостоятелна, обучавани   

в   гимназията  през  учебна  2020/2021  година,  над 90%  са билингви. Голяма част от тях идват 

от среда, в която общуването се осъществява изцяло на майчин език (турски). В този 

социалнопсихологически климат трябва да се търсят причините за затруднената езикова 

адаптация на учениците и 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. 

 Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

република българия (2021 - 2030), Раздел V, цел 2.1 

 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 добра функционална грамотност  

 пълноценна социална и професионална реализация на учениците 

 интегриране на всички етноси в структурите на българското общество 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

Провежданите ежегодно диагностични изследвания  на езиковите компетентности на 

учениците досега сочат, че в ПГИ се очертават редица проблеми: 
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 в значителен процент незадоволително усвояване на преподавания учебен материал 

поради недостатъчно владеене на български език 

 недостатъчен 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 и 

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. Приобщаване на учениците към българската култура. 

4. Разширяване на възможностите на учениците да възприемат българските и световни 

културни ценности. 

 5. Формиране на подходящ социалнопсихологически 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. 

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

час. 

 Спазване на  книжовноезиковите норми в общуването на учителите с учениците. 

 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. 

 Диференцирана работа с учениците билингви съобразно техните потребности. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2:  Работа с родители 

 Активно включване на родителската общност в мотивиране на учениците за 

повишаване на езиковата култура. 
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 Въвеждане на нови форми за информиране на родителите за напредъка на децата им 

в училище и извън него. 

 Провеждане на 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 ДП\ДрУП 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  четивната техника 

 усъвършенстване на правописните умения и уменията за съставяне на 

текстове (устни и писмени) на български език 

 

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. 

 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛИ: учителите по Български език и литература 
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П Л А Н 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ И КОМУНИКАТИВНИТЕ 

СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

        ЗА УЧЕБНА 2021/2022 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. Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в република 

българия (2021 - 2030), Раздел V, цел 2.1 

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

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

малцинства (2015-2020) 

6. Конвенция за правата на детето 

7. Годишния план на ПГИ “Алеко Константинов” за учебната 2021/2022 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.2021 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.2021 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  
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6. Провеждане на езиково състезание „Алековци знаят и могат“ 

Срок: І.2022г.  

Отг.: учителите по БЕЛ  

 7. Включване в националните инициативи за четене на книги  

                                                                                                 Срок: по график 

                                                                                                 Отг.: учителите по БЕЛ 

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

четенето и грамотността     

                                                                                                  Срок: по график 

                                                                                                  Отг.:  учителите по БЕЛ 

             9. 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.2021 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 научни институции, 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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            5. Посещение в Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров“, гр. Кърджали и срещи с 

местни автори на книги 

                                                                                                 Срок: постоянен 

                                                                                                 Отг.: учителите по БЕЛ 

 

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 2021-2022 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 допълнителна подготовка/ 

допълнителна разширена учебна подготовка, 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. 

 

 

ИЗГОТВИЛИ: учителите по Български език и литература 
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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 2021/2022 г. 

 

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 книги между учениците и за 

училищната библиотека. 

                                                                                                     Срок: м. Х. 2021 г.      

2.  Организиране на литературно четене.  

                                                                                                      Срок:  по график 

                                                                                                      Отг.: учителите по БЕЛ 

3.  Включване в националните инициативи за четене на книги.  

                                                                                                      Срок: по график 

                                                                                                      Отг.: учителите по БЕЛ 

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

ден на книгата и авторското право.                                                                                                

Срок: м. ІV. 2022 г. 

                                                                                                     Отг.: В. Коларова 
5. Посещение в Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров“, гр. Кърджали и срещи с 

местни автори на книги. 

                                                                                                 Срок: постоянен 

                                                                                                 Отг.: учителите по БЕЛ 

                                                                                                                

 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. 2022 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 в 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. Използване в по-голяма степен на дигитални ресурси 

 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 

 

ИЗГОТВИЛИ: учителите по Български език и литература 
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ПЛАН 

ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 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. 

8.  Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, 

стрес и дезинформация при обучение в условията на COVID 19. 

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. 

6. Подпомагане на училищното ръководство при създаване на благоприятни условия за 

работа в условията на COVID 19. 

7. Подпомагане на учениците и учителите при реализиране на обучение в електронна 

среда от разстояние. 
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ІV. ДЕЙНОСТИ 

  ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ 

1.  Запознаване с  новопостъпилите учениците в VІІІ клас. 

Срок: м. ІХ-Х.2021 г. 

2. Установяване на степента на адаптиране на новопостъпилите ученици.  

Срок:  м. Х-ХІ.2021 г. 

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 

1.8. Консултиране на учениците при възникнали проблеми при преминаване към 

обучение в електронна среда от разстояние във връзка с работата в условията на COVID 19. 

Срок: при преминаване към електронно обучение 

2. КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧИТЕЛИ 

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

разователния процес. 

Срок: постоянен 
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2.2. Професионално консултиране по проблеми, произтичащи от взаимодействието 

родители, колеги, ученици, училищно ръководство. 

Срок: постоянен 

 

   3. КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ 

3.1.  По проблеми на взаимоотношенията с техните деца. 

Срок: постоянен 

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 

2.1. Консултиране на учителите и учениците при възникнали проблеми при  

преминаване към обучение в електронна среда от разстояние във връзка с работата в условията 

на COVID 19. 

Срок: при преминаване към електронно обучение 

 

    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 и учителите теми. 

Срок: постоянен 

   2. Участие в родителски срещи. Запознаване на родителите с работата на 

педагогическия съветник. 

Срок: м.Х.2021 г., м.ІІ.2022 г. 

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

ограничаване на злоупотребата с психоактивни вещества (тютюнопушене, алкохол, наркотици), 
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превенция на зависимостите, рисково сексуално поведение и др. съвместно с МО на класните 

ръководители, превенция на разпространението на COVID 19. 

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  

  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 

 

 

ИЗГОТВИЛ: Кристина Капсамунова, педагогически съветник 
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П Л А Н 

 

ЗА РАБОТА  НА УЧИЛИЩНИЯ ПСИХОЛОГ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
 

I. ПРЕДМЕТ 

Проучване и подкрепа на личностното развитие на учениците в системата на 

училищното образование, подготовка за образователен избор и адаптирането на учениците към 

новата образователна и социална система. Подкрепа за личностното развитие на ученика чрез 

функции, свързани с консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и 

училищното ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, 

училището и обществото. 

II. ЦЕЛИ: 

 осигуряване на възможности за развитие и пълноценно участие на учениците 

във всички аспекти на живота в училищната общност на ПГИ „Алеко Константинов“- гр. 

Кърджали 

 осигуряване на съдействие и подкрепа за интелектуално, емоционално, 

социално и духовно-нравствено развитие на ученика в съответствие с възрастта, потребностите 

и интересите му 

 подпомагане осъществяването на процеса на приобщаващото образование 

 подпомагане на процеса на придобиване на компетентности, необходими за 

успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот на 

подрастващите в съвременните общности 

 съдействие за изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която 

уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура 

 осигуряване на подкрепа на учениците и педагогическите специалисти в 

гимназията при изграждане на благоприянтна психологическа средаи условия за осъществяване 

на образователна среда 

 спомагане за по-успешно преодоляване от учениците на възникнали 

затруднения в училище, семейство и обществото 

 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 

 намаляване до минимум проявите на агресивност в училище, чрез участия в 

провеждане на дискусии в ЧК по проблеми за училищния тормоз и агресията сред учениците, за 

опасностите, които крие насилието в училище. 

III. ЗАДАЧИ: 

 работа в екип с учителите и другите педагогически специалист за целите на 

оценката на потребностите на учениците за преодоляване на общата подкрепа кото сеподпомага  

и координира дейността на екипа 

 създаване условия за продуктивно развитие на учениците в съответствие с 

изискванията на учителите и семейството 

 подпомагане на адаптацията на новопостъпилите ученици 

 предоставяне на обща подкрепа за личностното развитие на учениците в ПГИ 

„Алеко Константинов“ 

 идентифициране на ученици с изявени дарби, на ученици със СОП, и на 

ученици в риск; 

 осъществяване на корекционни дейности и работа с ученици с девиантно 

поведение, противообществени и асоциални прояви 

 осъществяване на дейности по превенция на тормоза и насилието в училище и 

дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на учениците 
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 индивидуално консултиране на ученици и родители по проблеми , свързани с 

образователния процес и с междуличностното функциониране 

 индивидуално консултиране на учителите по проблеми, свързани с 

осъществяване на образователния процес и произтичащи от взаимодействията с учениците и 

колегите им 

 посредничество при решаване на конфликти 

 превенции на рискови за здравето на учениците прояви/тютюнопушене, 

употреба на алкохол и психоактивни вещества/;превенция на зависимости, рисково сексуално 

поведение и други. 

 подпомагане на осъществяването на образователен и професионален избор на 

учениците; 

 превенция на ранното напускане на училище. 

IV. ДЕЙНОСТИ 

Диагностична дейност 
 запознаване с новопостъпилите ученици и наблюдаване процеса на 

адаптацията им в новата за тях училищна среда. Обобщаване на резултатите, информиране на 

класните ръководители и родители 

Срок: през I уч. срок. 

 провеждане на индивидуални и групови изследвания чрез анкети, тестове, 

беседи, разговори, свързани с кариерното ориентиране на учениците и превенция на тормоз в 

училище / при необходимост/ 

Срок: постоянен 

 проучване и картотекиране  на ученици: 

- надарени ученици 

- ученици в риск 

- ученици застрашени от ранно напускане на училище 

- ученици с обучителни затруднения. 

Срок: през I уч. срок 

V. Консултативна дейност  

 провеждане на психологически трининги за изграждане на общности в 

новосформираните класове 

Срок: през I уч. срок. 

 индивидуално и групово консултиране на ученици по проблеми, свързани с 

функционирането в училищна и семейна среда и затруднения в личностното функциониране и 

реализация      

Срок: постоянен 

 индивидуално и групово консултиране със затруднения в училищната 

адаптация     

Срок: постоянен 

 индивидуално и групово консултиране на ученици с цел повишаване на 

мотивациятя за учене и активността на участието в образователния процес, както и за 

преодоляване на проблемно поведение     

Срок: постоянен                                                                                            

 индивидуално и групово консултиране на ученици, застрашени от ранно 

напускане на училище;     

Срок: постоянен                                                                                                                             

 индивидуално и групово консултиране на ученици  с изявени дарби по 

актуални проблеми на личностното развитие и усъвършенстване     

Срок: постоянен                                                                                                    

 провеждане на тренинги за социални умения в класове със затруднения в 

междуличностните взаимоотношения и интеракции с учители    

Срок: постоянен                                                                                             
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 посредничество при разрешаване на конфликтни ситуации     

Срок: постоянен                                                                                                    

 консултиране, информиране и подкрепа при осъществяване на дейността на 

класните ръководители     

Срок: постоянен                                                                                                     

 съвместно планиране с учители на диагностични проучвания, оценка на 

индивидуалните потребности и корекционна работа с ученици, класове и родители    

Срок: постоянен 

 провеждане на обучения на педагогическия колектив по теми, свързани с 

актуалните потребности в хода осъществяването на образователния процес     

Срок: постоянен                                                                                         

 консултиране и подпомагане на учителите при оказване на обща и 

допълнителна подкрепа за личностното развитие на ученика     

Срок: постоянен                                                                                                 

 индивидуално консултиране на родители и настойници на ученици по 

проблеми, свързани с трудности във взаимоотношенията и прилагане на адекватни стилове на 

родителстване 

Срок: постоянен 

 индивидуално консултиране на родители и настойници на учиници по въпроси, 

свързани с проблеми при адаптирането на децата им към новата учебна среда 

Срок: постоянен 

 индивидуално консултиране на родители и настойници на учиници с рисково и 

девиантно поведение 

Срок: постоянен 

 индивидуално консултиране на родители и настойници  на ученици със 

социално-битови проблеми и неблагоприятни условия на живот и семейна среда 

Срок: постоянен                                                

 консултиране на родители и настойници на учениците във връзка с 

професионалната ориентация, личностния избор, интереси и способности на децата им. 

Срок: постоянен 

VI. ИЗВЪНКЛАСНА И ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 работа с училищен ученически съвет при ПГИ“Алеко Константинов“ 

 

Срок: постоянен                                                                                                

 подпомагане и подкрепа на учениците при осъществяване на ученическо 

самоуправление 

Срок: постоянен                                                                                               

 провеждане на дискусии, семинари и срещи по предложени теми от учители, 

ученици 

Срок: постоянен                                                                                               

 подпомагане и подкрепа 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                                                                                                   

 участие при провеждане на  родителски срещи 

Срок: по график   

 провеждане на обучения и дискусии, свързани с поведението на младите хора, 

училищния, училищния тормоз и агресия сред учениците, за опасностите, които крие насилието 

в училище и извън него. Организиране на информационни кампании сред учениците за 

превенция на агресията    

Срок: по график  
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 провеждане на обучения и дискусии, свързани с превенция на тероризма и 

поведението при терористична заплаха, с киберзащита, с противодействие на корупцията     

Срок: по график  

 проучване и разкриване на предпоставки при възникване на конфликти от 

различно естество и на различни равнища 

Срок: постоянен                                                                                                   

 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                                                                                               

 участие в работата на училищната комисия за противообществени прояви. 

Срок: на заседанията на комисията 

 

VII. ГРУПОВИ ЗАНЯТИЯ 

 групови занятия в час на класа или извънкласни форми с ученици, свързани с 

развитие на лидерски умения, развитие на социални компетенции 

Срок: постоянен 

 квалификационна дейност и групови занятия с педагогически специалисти в 

рамките на вътрешноквалификационна дейност. 

Срок: постоянен  

  ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители с 

училище и др.институции и организации; 

 информиране и връзка с родитете на учениците чрез електронната им поща за 

предприетите училищни мерки и правила за работа в условията на Covid-19, през учебната 

година. 

                                                                                                  Срок: постоянен      

                                                                                                                                                          

 VIII. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 участие в квалификационни дейности дейности от план за квалификация на 

училището 

Срок: постоянен 

 участие в квалификационни дейности дейности, свързани с работата на 

училищния психолог, организирани от РУО, НПО и обучаващи организационни форми, 

определени по чл.46 на  Наредба 15 от 2019 г. 

Срок: постоянен 
  

Забележка: Планът е отворена за промени при необходимост. 

Забележка: В ЧК се предвижда време за  водене на  разговори, свързани с теми, предложени от 

ученици и класни ръководители. 

 

   
                                                                           

ИЗГОТВИЛ: Зейние Мехмед, училищен психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

                                                                       П Л А Н 

 

ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ (УКПППУ)  

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 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:  Кристина Капсамунова (педагогически съветник) 

        Членове:  Зейние Мехмед (училищен психолог) 

                          Ниязи Ахмедов (учител) 

                    Десислава Тодорова (медицинска сестра) 

            Кирчо Ангелов (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. 

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. 
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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.2021 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; 

криминално проявени родители;  родители, злоупотребяващи с алкохол, наркотици и други 

опиати; психично болни; семейства, в които се упражнява различен вид насилие или в които 

децата не се отглеждат от родителите, социално слаби семейства и др.). 

Срок: 30.Х.2021 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 
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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.  

Срок: постоянен, при необходимост         

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 

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 
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6. Отбелязване на І декември – Международен ден за борба срещу СПИН. 

        Срок: до 1.ХІІ.2021 г. 

Отг.: мед. сестра 

7. Отбелязване на 31 май – Международен ден за борба с тютюнопушенето. 

                                                                                                       Срок: до 31.V.2022 г. 

Отг.: кл.ръководители 

8. Отбелязване на 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите. 

           Срок: до 24.VІ.2022 г. 

Отг.: учителя по биология 

9. Запознаване на учениците с Правилника за дейността на училището 

Срок: ІХ.2021 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 

 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 
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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: Кристина Капсамунова, педагогически съветник 
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ПЛАН 

 

ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА 

 ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА  

СРЕД УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 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 № 11/04.09.2020 г. 

 

              СЪСТАВ НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ: 

  Председател:   Цветанка Крачунова – ЗДУД 

              Членове:           Кристина Капсамунова – педагогически съветник  

                                         Зейние Мехмед – училищен психолог 

                                         Пламена Дюлгерова – председател на МО на класните ръководители 

                                         Кирчо Ангелов – родител 

                                         Председателя на Ученическия съвет  

  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 

2021/2022 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 2021/2022 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.2021г.  

Отг.: 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.2021 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.2021 г. 

Отг.: Директор, УКС 

4. Извършване от педагогическия съветник и училищния психолог на изследване и 

оценка на ситуацията за наличие на насилие и тормоз (агресия) в училището посредством 

анкетно проучване.  

Срок: м.ІХ-Х.2021 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.2021 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.2021 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.2021 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 

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.2021 г.-м.V.2022 г. 

                                                          Отг.: класни ръководителите   
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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.2021 г.-м.V.2022 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 др. 

Срок: м.ІІ-VІ.2022 г. 

                                                                                      Отг.:кл.ръководители, 

 педаг. съветник, уч. психолог 

4. Анализ, обобщение и сравнение на резултатите от направеното проучване за наличие 

на насилие и тормоз (агресия) в училището в края на учебната година с тези, от проучването в 

началото на учебната година. Основни изводи и формулиране на предложения за следващата 

учебна година. 

Срок: м.V-VІ.2022 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.2021 г. 

                                                                     Отг.: педаг. съветник 

              6. Подготовка и провеждане на Международния ден на Розовата фланелка. 

Срок: м.ІІ.2022 г. 

                                                                     Отг.: училищен психолог 
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.2022 г. 

                                                                                        Отг.: УКС 

 

 

ИЗГОТВИЛ: Кристина Капсамунова, педагогически съветник 
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П Л А Н 
 

ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 
 

І. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

1. Издигане ролята на училищната библиотека като част от цялостния учебно – 

възпитателен процес в училище. 

      2. Превръщането на библиотеката  в център за информация и знания, адекватни на 

потребителските търсения. 

       3. Училищната библиотека - място за комуникация, обмяна на идеи и самообразование, 

учене през целия живот. 

       4. Библиотеката - фактор за възпитаване на учениците в любов към книгата и създаване 

на навици за  системно четене у подрастващите. 

ІІ. 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. 

ІІІ. ФУНКЦИИ: 

1. Информационна – предоставя  универсална информация чрез различни по тип, вид, 

тематика, език документални източници, съдържащи знания и идеи. 

2. Образователна – поддържа и гарантира образователните цели на училището. 

3. Културна – развива културата, стимулира творческите способности на учениците, 

помага и участва в  мероприятия, съдействащи за културното и емоционално им израстване. 

ІV. ДЕЙНОСТИ: 

1. Спазване на правилата, породени от извънредната обстановка в държавата, 

утвърдени от училището за посещение в училищната библиотека. 

  Срок: постоянен 

                                                  Отг.: библиотекарят                        

2. Работа с комисията за учебници и учебни помагала. 

  Срок: м. септември 2021 г. 

                                                 Отг.: библиотекарят и                        

                                                 председателите на МО  

3. Запознаване с книжния фонд, организацията на работата в библиотеката и записване 

на новопостъпилите и настоящите ученици за читатели. 

   Срок: м. септември 2021 г. 

Отг.: библиотекарят 

4. Създаване на условия и оказване на помощ на ползвателите на библиотечния фонд за 

работа с него. 

     Срок: постоянен 

    Отг.: библиотекарят 
5. Обогатяване на фонда на библиотеката с художествена, специализирана, 

методическа, научна и дидактическа литература. 

     Срок: постоянен 

    Отг.: библиотекарят 
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6. Запознаване на ползвателите с новата литература и предоставянето й за ползване. 

              Срок: постоянен 

              Отг.: библиотекарят 

7. Постоянен контрол по опазване на библиотечния фонд и подсещане на закъснелите 

читатели за връщане на заетите материали. 

  Срок: постоянен 

              Отг.: библиотекарят 

8. Участие в Национални кампании, свързани с четенето. 

                            Срок: по график 

                                                                                                 Отг.: библиотекарят 

9. Изготвяне и представяне на презентация по случай Международният ден на книгата 

и авторското право. 

   Срок: м. април 2022 г. 

 Отг.: библиотекарят 

10. „Библиотекар за един ден“ – участие в ученическото самоуправление. 

               Срок: м. май 2022 г. 

Отг.: библиотекарят 

11. Оказване на помощ и участие в училищни тържества и празници с цел изява на 

инициативността и творчеството на учениците. 

                Срок: по график 

    Отг.: библиотекарят 

12. Отчет-анализ на работата на училищната библиотека. 

  Срок: м. юли 2022 г. 

  Отг.: библиотекарят 

 

 

 

 

ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ. 

 

ИЗГОТВИЛ: Валентина Коларова, библиотекар 
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П Л А Н 

 

ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ  И  ОБОГАТЯВАНЕ НА 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА И ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА ДВОРА НА 

ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕБНАТА  2021/2022  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, дезинфекция в училищната сграда във 

връзка с неразпространение на COVID - 19. 

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 10.ІХ.2021 г. 

Отг.: Ст. Григориева, учителите по ФВС 

3. Извършване на измервания на факторите на работна среда, заземителна инсталация, 

мълнезащитна и др. 

Срок: м.ІХ.2021 г.-м.VІ.2022 г. и при необходимост                                                                

Отг.: Ст. Григориева 

4. Поддържане и опазване на инвентара и хигиената в училище, спазване на мерките и 

правилата за неразпространение на COVID - 19. 

                                                                          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 

 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.2021 г. м.VІ.2022 г. 

Отг.:домакин, Р. Рашид, М.Мехмед, М.Конникова 

     5.2. Физкултурен салон и помещения към физкултурен салон: 

 закупуване на обзавеждане за физкултурен салон, 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 
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 измазване и боядисване на физкултурен салон, коридор 

 ремонт на бани  към физкултурен салон - при отпускане на средства 

 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.2021 г.–м.VІ.2022 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева,  

 учителите по ФВС, М.Конникова 

     5.3. Кабинет № 47 : 

 оборудване на каб. 47 с ученически маси и столове /при небходимост/ 

 измазване и боядисване при отпускане на средства 

 доставка и монтаж на интерактивна дъска. 

Срок: м.ІХ.2021 г.–м.VІ.2022 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.2021 г. – м.VІ.2022 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.2021 г.-VІ.2022 г.  

Отг.: домакин, Ст. Григориева,  М.Конникова 

5.6. Класни стаи, коридори и други помещения: 

 закупуване на интерактивни дъски за класни стаи  /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 

 боядисване с блажна боя около вратите на класните стаи в коридор ІІ и ІІІ 

етаж 

 доставка и монтаж на врата за изход Г с РVC дограма и помещение до вход А 

 подмяна на луминисцентни лампи в класни стаи и коридори 

 подмяна на счупени прозорци и дръжки в класни стаи, коридори и други 

помещения 

 поправка на външни и вътрешни щори, при необходимост. 

Срок:  м.ІХ.2021 г.–м.VІ.2022 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева, 

             М.Конникова 
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5.7. Парокотелно помещение: 

 измазване и боядисване на стени, таван и под (при необходимост) 

 поставяне на изолация или подмяна на водопроводна тръба от главния 

водопровод в парокотелно помещение 

 подмяна на водопроводни тръби  

 ремонт на стая на огняра 

 обзавеждане на стая на огняра  

 ремонт на ел.табло в парокотелно помещение (при необходимост) 

 подмяна на луминисцентни лампи в парокотелно помещение и коридор към 

парокотелно помещение 

 почистване на котли и комин в парокотелно помещение. 

                                                                                Срок: м.ІХ.-Х.2021 г., м.V.-VІ.2022 г. 

 Отг.: Ст. Григориева, Р. Рашид 

     5.8. Театрална зала „Асара”: 

 измазване и боядисване на стени и таван. 

Срок: м.ІХ.2021 г.- м.VІ.2022 г. 

   Отг.:Ст. Григориева, работник  поддръжка на сгради 

     5.9. Учителска стая: 

 измазване и боядисване на стени и таван 

 доставка и монтаж на шкафове и друго обзавеждане и обородване за учителска 

стая 

 ремонт на вътрешни щори. 

Срок: м.ІХ.2021 г.- м.VІІІ.2022 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.2021 г.- м.VІІІ.2022 г. 

      Отг.: Ст. Григориева, домакин, 

      работник  поддръжка на сгради 

6. Монтиране на  евакуационно осветление в сградата на училището при необходимост 

или за подмяна, други противопожарни изисквания по предписание от РС „Пожарна 

безопасност и защита на населението”. 

Отг.: Ст. Григориева, М.Конникова 

Срок: м.ІХ.2021 г. - м.VІ.2022 г. 

7. Ремонт на ВиК инсталация  - при отпускане на средства 

Срок: м. ІХ.2021 г. - м.VІІ.2022 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.2021 г. - м.VІІ.2022 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. ІХ.2021 г.- м.VІІІ.2022 г.  

Отг.: домакин, Р. Рашид, Ст.Григориева 

10. Топлоизолация на външни стени – фасади - при отпускане на средства. 

Срок: м. ІХ.2021 г.- м.VІІІ.2022 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.2021 г. - м.VІІІ.2022 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева 
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12. Демонтаж, доставка и монтаж на радиатори при необходимост. 

Срок:  м.ІХ.2021 г. - м.VІІ.2022 г. 

Отг.: домакин, Р. Рашид, Ст. Григориева 

13. Измазване на асансьорна шахта в сградата на училището /при необходимост/. 

Срок:  м.ІХ.2021 г. - м.VІІІ.2022 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.ІХ.2021 г. - м.VІІІ.2022 г. 

Отг.: домакин, Р. Рашид, Ст. Григориева, М.Конникова 

15. Изграждане, ремонт и поддръжка на допълнително видеонаблюдение, оборудване, 

доставка и монтаж на допълнителна сигнално - охранителна система /СОТ/, контрол на достъпа.  

Срок:  м.ІХ.2021 г. - м.VІІІ.2022 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.ІХ.2021 г. - м.VІІІ.2022 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева, М.Конникова 

17. Доставка и монтаж на уреди за пречистване на въздуха, дезинфекция и др. (при 

отпускане на средства) 

Срок:  м.ІХ.2021 г. - м.VІІІ.2022 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева 

18. Модернизиране, хигиенизиране и поддържане на двора: 

 изработка и монтаж на липсваща ограда около двора на училището и доставка и 

монтаж на врати към ограда, надграждане на съществуваща ограда с цел ограничаване на 

достъпа за външни лица 

Срок:  м.ІХ.2021 г. - м.VІІІ.2022 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева 

 ремонт на спортните площадки в двора; доставка и монтаж на спортно 

оборудване и др. (при отпускане на средства) 

Срок:  м.ІХ.2021 г. - м.VІІІ.2022 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева, учителите по ФВС, М. Конникова 

 укрепване на подпорна стена в прилежащо дворно място, цялостно или 

частично; изкопни строително – монтажни работи с цел освобождаване на натиска от земна 

маса върху подпорната стена 

Срок:  м.ІХ.2021 г. - м.VІІІ.2022 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева, М. Конникова 

 ремонт на площадка пред вход/изход А и пред изход В  

Срок: м.ІХ.2021 г.- м.VІІІ.2022 г. 

Отг.: Ст. Григориева, М. Конникова, домакин,  

работник  поддръжка на сгради 

 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.ІХ.2021 г. - м.VІІІ.2022 г. 

Отг.: домакин, Ст. Григориева,  М. Конникова 

 подмяна на лампи за дворно осветление и открити спортни площадки (при 

необходимост) 

Срок:  м.ІХ.2021 г. - м.VІІІ.2022 г. 

Отг.: домакин, ел.техник, М.Конникова 

 



88 
 

 

 

 поставяне на кошчета за отпадъци, ремонт на пейки или поставяне на нови 

Срок:  м.ІХ.2021 г. - м.VІІІ.2022 г. 

Отг.: домакин, работник поддръжка на сграда, М.Конникова 

 почистване на спортните площадки и двора 

Срок: постоянен 

Отг.:домакин,чистачки, работник поддръжка на сгради 

 прекопаване на засадените площи в двора на училището, засяване на цветя и 

други храсти 

Срок: постоянен 

Отг.:  домакин, чистачки 

 поддържане  на беседката, алеите  и района около нея. 

Срок: постоянен 

Отг.:  домакин, чистачки 

 

19. 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 
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П Л А Н 
 

ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ОХРАНА НА ТРУДА  

И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 
 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стиляна Григориева 

ЧЛЕНОВЕ:            Цветанка Крачунова 

                                 Красимира Живанова 

                                 Кристина  Капсамунова 

                                 Зейние Мехмед 

                                 Красимир Стоев  

                                 Десислава Тодорова 

                                 Евелина Якова 

                                 Ниязи Ахмедов 

                                 Антоанета Филипова 

                                 Стефан Иванов 

                                 Мехмед Мехмед 

 

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. 

5. Обучение за действия при терористични заплахи; превенция на тероризма и 

поведение при терористична заплаха, киберзащита 

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 
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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. 

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.2021 г.-V.2022 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: постоянен 

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.2021 г. – м. І- ІV.2022 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, спортните площадки и физкултурния 

салон. 

                                                                                     Срок:  м. ІХ.2021 г. –м.ІІ.2022 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.2021 г./постоянен 

                                               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.2021 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, чешми. 

                                        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.2021 г.-ІІІ. 2022 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.2021 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.2021 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 2021/2022 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. изм. и 

доп. ДВ. бр.37 от 7 Май 2021г.Запознаване с 

плана за защита при бедствия  на 

пребиваващите в ПГИ „Алеко Константинов”.  

От VІІІ до 

ХІІ  клас 

28.09.2021 г. 

2.  Поведение и действия при бедствия, рискови за 

населеното място (1 учебен час) 

VІІІ а,б,в 09.11.2021 г. 

3.  Промишлени аварии (1 учебен час) ІХ а,б,в 09.11.2021 г. 

4.  Евакуация на населението от сгради и обекти. 

Спасителни дейности при промишлени аварии и 

природни бедствия  (1 учебен час) 

Х а,б,в, г 09.11.2021 г. 

5.  Институции в РБългария, свързани със защитата на 

населението при пожари, бедствия и извънредни 

ситуации (1 учебен час) 

ХІ а,б,в 09.11.2021 г. 

6.  Химическо замърсяване  –  възможни източници и 

поведение на населението 

(1 учебен час) 

ХІІ а,б,в 09.11.2021 г. 

7.  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 

16.11.2021 г. 

8.  Пожари-горски и полски. Безопасно поведение  (1 

учебен час) 

VІІІ а,б, в 07.12.2021 г. 

    9. Поведение при обгазяване  (1 учебен час) ІХ а,б,в 07.12.2021 г. 

  10. Поразяване от електрически ток – възможни 

причини и оказване на първа помощ  

(1 учебен час) 

Х а,б,в,г 07.12.2021 г. 

11. Извънредни ситуации, предизвикани от 

злонамерени действия. Слънчев и топлинен удар-

признаци, оказване на първа помощ  

(1 учебен час) 

ХІ а,б,в 07.12.2021 г. 

 12. 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 07.12.2021 г. 
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 13. 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 2021/2022 г. 

От VІІІ до ХІІ  

клас 

14.12.2021 г. 

 14. Използване на средства за първоначално гасене на 

пожари (1 учебен час) 

VІІІ а,б,в 15.02.2022 г. 

 15. Биологично/бактериологично заразяване  

(1 учебен час) 

ІХ а,б,в 15.02.2022 г. 

 16. Поведение при наводнения. Оказване на първа 

помощ при удавяне (1 учебен час) 

Х а,б,в,г 15.02.2022 г. 

 17. 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 15.02.2022 г. 

18. Основни симптоми, признаци и първа помощ при 

епилептичен гърч, хипогликемия, хипергликемия, 

алергичен пристъп 

(1 учебен час) 

ХІІ а,б,в 15.02.2022 г. 

19. Общоучилищно занятие на тема -„Действие на 

учащите се,  педагогическия и 

непедагогическия персонал при  пожар”. 

Практическо занятие за усвояване на  

училищния План за защита при бедствия на 

пребиваващите в ПГИ „Алеко Константинов“  

От VІІІ до ХІІ  

клас 

15.03.2022 г. 

20. Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха, киберзащита. Тероризмът – 

престъпление срещу човечеството. 

От VІІІ до ХІІ  

клас 

12.04.2022 г. 

21. Основни жизнени показатели-съзнание, дишане и 

кръвообращение. Измерване на жизнените 

показатели. Клинична и биологична смърт (1 

учебен час) 

VІІІ а,б,в  

 

19.04.2022 г. 

22. Епидемии, пандемии и епизоотии (1 учебен час) ІХ а,б,в 19.04.2022 г. 

23. Значение на психологичната помощ при пожари, 

бедствия и извънредни ситуации  

(1 учебен час) 

Х а,б,в,г  

19.04.2022 г. 

24.  Индивидуални средства за защита – видове, 

използване (1учебни часа) 

VІІІ а,б,в  

10.05.2022 г. 

25. Колективни средства за защита на населението 

 (1 учебен час) 

ІХ а,б,в 10.05.2022 г. 

26. Единна спасителна система. Развитие на 

доброволчеството (1 учебен час) 

Х а,б,в,г 10.05.2022 г. 

 

ИЗГОТВИЛ: Стиляна Григориева – ЗДАСД 
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ПЛАН-ПРОГРАМА 

 

ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА 

УЧЕНИЦИТЕ ПО  ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. 

 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯ ПО БДП: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Живанова 
ЧЛЕНОВЕ:           Стефан Иванов 
                                 Недялка Фучиджиева 
                                 Николай Шукерски 
                                 Тюркян Адилова 

 

 I. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: 

1. Възпитание и обучение на учениците по правилата на пътно движение. 
2. Повишаване на транспортната култура и дисциплина на учениците с цел намаляване 

произшествията по пътя. 
3. Дидактическо осигуряване на възпитанието и обучението по безопасност на 

движението по пътищата. 
4. Разширяване на формите на взаимодействие с родители, училищно настоятелство и 

специализирани органи за решаване на конкретни проблеми по безопасността на движението. 
 

II. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА : 

1. Във връзка с акцията на МВР „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на 

пътя!” в часа на класа класните ръководители да запознаят учениците с пътно-транспортната 

обстановка в района на училището – да се обърне внимание на опасните пешеходни преходи, 

кръстовища и спирки на градския транспорт в района, близо до училище.                                                                                  

                                                                                                 Срок: месец ІХ.2021 г. 

                                                                                                 Отг.: кл. ръководители 
2. Запознаване на учениците в часа на класа с Проект „Информирани и здрави“ на 

Министерство на здравеопазването - Национална кампания за ограничаване на транспортния 
травматизъм: 

- травми при неспазване на правилата за движение по пътищата 

                                                                                          Срок: месец Х. 2021г. 

                                                                  Отг.: кл. ръководители  на VIII-IX кл. 
 - травми при управление на МПС с несъобразена скорост 

                                                                                      Срок: месец ХІ. 2021 г. 

                                                              Отг.: кл. ръководители на X, XI и XII кл. 

- травми при управление на МПС след употреба на алкохол и психотропни 

вещества 

                                                                                       Срок: месец ІІІ. 2022 г. 

                                                              Отг.: кл. ръководители на X, XI и XII кл. 
3. Провеждане на  среща-разговор с представител на РПУ - Кърджали, служба КАТ, за 

запознаване на новоприетите ученици с правилата за поведение и действия на учениците, като 
пешеходци, велосипедисти и шофьори. 

                                                                                                         Срок: месец Х. 2021 г. 

                                                                                                         Отг.: Ст. Иванов 
4. На среща с родителите да се акцентира върху поведението на учениците като 

участници в пътното движение с цел намаляване вероятността от ПТП. В началото на учебната 
година да се избере най-късия и безопасен маршрут за отиване и връщане от училище. 

                                                                                               Срок: месец Х. 2021 г. 

                                                                                                   Отг.: кл. ръководители 
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5.  Чрез вестник "Млад икономист" да  продължи популяризирането на Програмата за 

БДП. 

                                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                                       Отг.: Р.Дамянова 

6.Участие в регионални кампании по опазване на участниците в движението по 

пътищата.                                                                                       

 Срок: постоянен                                            
                                                                                                         Отг.:  кл. ръководители  
                                                                                                                  
8. В програмата „Без свободен час" да се продължи работата по темата ''Как да окажем 

първа помощ при ПТП. 
                                                                                                          Срок: постоянен 

                                                                                                           Отг.:  учителите 

9. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, 

наблюдения и други) да се провеждат разговори с учениците за припомняне на правилата за 

безопасно движение  по пътищата. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                            Срок: постоянен 

                                                                                                            Отг.:  учителите 

                                                                                                      
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Планът е отворен за допълнения и изменения. 
 
 

 

                                                                  

ИЗГОТВИЛИ: Красимира Живанова,  Стефан Иванов                                                                      
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СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 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 

2021 г. 

 

Ноември 

2021 г. 

Ст. Иванов 

oбщ. Кърджали 

1. Спортна 

площадка 

 

2. Стадион     

        „Горубсо” 

ІІ. Баскетбол 

1. Вътрешно училищно първенство 

между паралелките - момчета. 

 

Ноември 

2021 г. 

 

Ст. Иванов 

Кр. Стоев 

Физкултурен салон 

ІІІ. Волейбол 

1. Вътрешно училищно първенство 

между паралелките 

2. Участие в Общинско 

първенство. 

 

Март 

2022 г. 

Декември 

2021г. 

 

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 2022 г 
Ст. Иванов 

Кр. Стоев 
Физкултурен салон 

V. Тенис на маса 

Вътрешен индивидуален  турнир. 

Февруари 

2022 г. 

Ст. Иванов 

Кр. Стоев 
Физкултурен салон 

VI. Лека атлетика 

Общински крос  

 

Април 2022 г. 

общ. Кърджали 

Кр. Стоев 
Парк „Простор” 

 

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 (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) 

ЗА УЧЕБНАТА 2021//2022 ГОДИНА 

Планът е изготвен на основание разпоредбата на чл. 260 от Закона за предучилищното 

и училищното образование, чл. 35, ал. 3 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти и 

длъжностната характеристика за длъжността и длъжностната характеристика на заместник-

директора по учебната, учебно-творческата, спортната дейност 

 

I.   ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ. 

Осигуряване спазването на нормативните изисквания за системата на училищното 

образование и създаване на условия за пълноценно и оптимално функциониране на дейностите 

в училището. Участие в процеса на подобряване на качеството на предлаганото от училището 

образование и постигане на максимално добро съответствие между държавните образователни 

стандарти и постигнатите резултати на училищно ниво.  

ІІ. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 осъществяване на действен и ефективен превантивен контрол, с оглед 

ограничаване допускането на пропуски и нарушения 

 използване на разнообразни методи, форми и средства за контрол за осигуряване 

на качество на изпълнението на задълженията на педагогическия персонал в училището  

 координация и контрол при изпълнение на задълженията на педагогическите 

специалисти по организацията, провеждането и постигането на резултати в образователния 

процес 

 анализиране на резултатите от контролната дейност и използването им за 

набелязване на подходи за усъвършенстване на цялостната дейност в училището. 

ІІІ. ОБЕКТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ. 

 дейността на учителите и другите педагогически специалисти във връзка с 

организацията и провеждането на образователния процес в училището 

 изпълнение на задълженията от страна на учители и длъжностни лица при 

организиране и провеждане на изпити (държавни зрелостни, квалификационни, за промяна на 

оценката, приравнителни и др.) 

 дейността на педагогическите специалисти, работещи в училището, по оказване 

на обща и допълнителна подкрепа на учениците със специални образователни потребности 

 спазването на Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в училището 

 правилното водене и съхраняване на учебната и училищната документация от 

определените длъжностни лица. 
 

ІV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 наблюдение и анализ на педагогическата дейност 

 проучване и проверка на документация – свързана с образователния процес 

(годишно тематично разпределение, тетрадки на учениците, техни писмени или други 

разработки по време на обучението) и задължителните училищни документи 

 подпомагане работата на учителите и другите педагогически специалисти при 

работа с новите нормативни актове и изисквания 

 самооценка от учители и други педагогически специалисти 

 социологически методи: анкетиране на ученици, учители, родители; беседа с 

ученици, учители, родители и др. 
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V. ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 

Вид контрол според 

премета/според 

мястото в 

управленския 

процес 

Използвани 

методи на 

контрол 

Обект и предмет на 

проверките 

Срок Отчитане на 

резултатите 

I. Организация на образователния процес 

педагогически/текущ анализ Анализ на резултати от 

входно ниво по всички 

предмети (главни 

учители). 

октомври на заседание 

на ПС 

педагогически/текущ наблюдение Планиране, организация и 

провеждане на часовете/ 

вкл. и в онлайн среда/ 

октомври 

– юни 

констативен 

протокол 

педагогически/текущ проучване и 

проверка на 

документация 

свързана с 

образователния 

процес 

Тетрадки, писмени работи 

на учениците. 

текущ констативен 

протокол 

педагогически/текущ анализ Резултати от обучението 

по предмети след 

приключване на І учебен 

срок (всички учители). 

февруари на заседание 

на ПС 

педагогически/текущ

/тематичен 

наблюдение; 

анкети 

Организация и 

провеждане на 

вътрешноинституционална

та квалификационна 

дейност по методически 

обединения 

октомври 

– май 

констативен 

протокол 

педагогически/ 

заключителен 

наблюдение; 

анализ 

Установяване изходящо 

ниво по всички предмети. 

юни на заседание 

на ПС 

II. Провеждане на изпити, олимпиади и състезания 

административен/ 

текущ 

наблюдение; 

коригиране 

Спазване на изискванията 

за провеждане на изпити – 

комисии за организиране и 

провеждане на изпитите 

(комисии за проверка и 

оценка на изпитните 

работи на учениците). 

октомври; 

януари, 

юни 

констативен 

протокол 

административен/ 

текущ 

наблюдение; 

коригиране 

Спазване на изискванията 

за провеждане на 

олимпиади и състезания 

текущ констативен 

протокол 
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Вид контрол според 

премета/според 

мястото в 

управленския 

процес 

Използвани 

методи на 

контрол 

Обект и предмет на 

проверките 

Срок Отчитане на 

резултатите 

III. Оказване на обща и допълнителна подкрепа на ученици с изявени дарби/ученици 

в риск/ученици с хронични заболявания 

административен/ 

превантивен 

подпомагане на 

учителите при 

работа с 

нормативни 

актове 

Oрганизация на 

обучението на учениците с 

изявени дарби/ ученици в 

риск/ученици с хронични 

заболявяния (учители, 

класни ръководители, 

психолог,). 

текущ констативен 

протокол 

IV. Спазване на правилника за вътрешния ред, трудовата дисциплина и седмичното 

разписание 

педагогически/текущ наблюдение Изпълнение на графика за 

класни и контролни 

работи за I и II учебен 

срок  

текущ констативен 

протокол 

педагогически – 

административен/ 

текущ/тематичен 

беседа; 

наблюдение; 

анкети 

Спазване на графика и 

организация на дейността 

при провеждане на 

часовете за консултации 

(всички учители). 

текущ констативен 

протокол 

административен/ 

превантивен 

подпомагане на 

учителите при 

работа с 

нормативни 

актове, беседа, 

интервю 

Осигуряване на 

заместници на отсъстващи 

учители. 

текущ Заповеди за 

заместване 

административен/ 

текущ 

наблюдение, 

коригиране 

Спазване на седмичното 

разписание и изискванията 

на трудовата дисциплина. 

текущ констативни 

протоколи 

V. Правилното водене и съхранение на училищната и учебна документация 

административен/ 

превантивен 

инструкции/бес

еда 

Изисквания при воденето 

на училищната 

документация – указания и 

насоки (учители, 

длъжностни лица). 

септемвр

и 

констативен 

протокол 

административен/ 

текущ 

проучване на 

документация 

Спазване изискванията 

при водене на дневниците 

на паралелките, 

текущ констативен 

протокол 
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Вид контрол според 

премета/според 

мястото в 

управленския 

процес 

Използвани 

методи на 

контрол 

Обект и предмет на 

проверките 

Срок Отчитане на 

резултатите 

отразяване на оценките и 

отсъствията  

административен/ 

текущ/тематичен 

проучване на 

документация 

Ритмичност на 

изпитванията и спазване 

изискванията на Наредба 

№ 11 от 01.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите 

от обучението на 

учениците (всички 

учители). 

януари, 

юни 

констативен 

протокол 

административен/ 

текущ 

проучване на 

документация 

Спазване изискванията за 

водене на документацията 

в края на учебната година 

(класни ръководители, 

учители, длъжностни 

лица). 

юни констативен 

протокол 

                                

VІ. ОТЧИТАНЕ/ДОКЛАДВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНИЯ 

КОНТРОЛ: 

 доклади до директора 

 доклади пред Педагогическия съвет (в края на І срок и в края на учебната 

година) 

 анализ на резултатите от извършена/и тематична/и проверка/и и представяне 

пред заинтересованите лица.  

Предложеният План за контролната дейност на заместник-директора на училището 
може да бъде променян или обогатяван във връзка със спецификата на образователната 
институция и извършваните дейности.  

 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: КРАСИМИРА ЖИВАНОВА, заместник-директор по учебната дейност  

                                                                    (общооразователна подготовка) 
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П Л А Н 

 

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРА 

ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ (ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА) 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

I. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

Спазване на нормативните изисквания за системата на училищното образование, чрез 

приложение и изпълнение на НА отнасящи се до средното образование, Закона за 

професионалното образование и ДОС за придобиване на квалификация по професия. 

Подобряване на резултатите от обучението на учениците и създаване на условия за пълноценно 

и оптимално функциониране на дейностите в училището. Участие в процеса на подобряване на 

качеството на предлаганото от училището образование и усъвършенстване професионалните 

компетенции на учителите. 

 

ІІ. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

Подпомагане работата на директора чрез прилагане на различни видове контрол- 

превантивен, текущ и заключителен, педагогически и административен, тематичен и 

процесуален за: 

1. Oграничаване допускането на пропуски и нарушения. 

2. Oсигуряване на качество на изпълнението на задълженията по организацията, 

провеждането и постигането на резултати в образователния процес.  

3. Анализиране на резултатите от контролната дейност и използването им за набелязване 

на подходи за усъвършенстване на цялостната дейност в училището. 

4. Намаляване на броя на учениците които не придобиват диплома за  средно образование 

и свидетелство за професионална квалификация. 

 

III. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Учебната, педагогическата и организационната дейност на учителите във връзка с 

образователния процес в училището, изпълнение на задълженията при организиране и 

провеждане на изпити, оказване на обща и допълнителна подкрепа. 

2. Резултатите от учебната дейност на учениците и ефективността на практическото 

обучение в училище. 

3. Спазването на Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в училището и 

правилното водене и съхраняване на учебната и училищната документация. 

  

ІV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Наблюдение и анализ на педагогическата работа на учителите. 

2. Проверка на документацията, свързана с осъществяване на различни дейности в 

училище и спазването на вътрешноинституционалните документи. 

3. Прилагане на единни изисквания за проверка, регистриране и оценяване на резултатите 

от дейността на учениците, на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал. 

4. Насърчаване обмена на информация между учителите относно методи и форми на 

преподаване и подпомагане на работата им. 

5. Оценяване на ефективността на провеждане на учебните часове по общообразователна 

и теоретична професионална подготовка, учебна и производствена практика. 

6. Прилагане на социологически методи: анкетиране на ученици, учители, родители; 

беседа с ученици, учители, родители и др. 
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ  

1. Организацията на УВР на учителите в учебните часове 

2. Провеждането на изпити – държавни, зрелостни, квалификационни, поправителни и 

приравнителни 

3. Допълнителната работа на учителите с учениците  

4. Спазване на правилника за вътрешния ред 

5. Правилното водене и съхраняване на учебната и училищната  документация. 

 

VI. ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

Дейност Срок 

Провеждане на срещи и разговори с учители, родители и ученици. постоянен 

Участие в заседанията на МО и провеждане на консултации и 

разговори във връзка с проблеми, свързани с професионалното 

образование и обучение. 

постоянен 

Контрол върху разработването на разпределенията съгл. учебните 

планове и учебните програми. 

м. ІХ.2021 г. 

Проверка на равнището на знания по отделните предмети на входно 

ниво, първи срок и изходящо ниво. 

м.Х.2021 г. 

м.II.2022 г. 

м.VII.2022 г.    

Анализ на резултатите от ДЗИ, ДКИ, НВО. м.VI.2022 г. 

Проверка на организацията, провеждането и оформянето на 

документацията за провеждането на държавните изпити по теория и 

практика на професията и специалността за придобиване степен на 

професионална квалификация от септемврийската, януарската и 

юнската    сесии на учебната 2021/2022 година. 

м.IХ.2021 г. 

м.I.2022 г. 

м.VI.2022 г.   

Проверка на учебно-възпитателната работа на учителите чрез 

посещения в часовете. 

най-малко по 

веднъж на година  

Организация и провеждане на вътрешноинституционалната 

квалификационна дейност. 

октомври – май 

Проверка на училищната документация: 

1. електронни дневници 

2. ритмичност на изпитванията 

веднъж на учебен 

срок 

3. електронните дневници на класовете – за редовното нанасяне на 

взетия 

материал, отсъстващите учители, причините за това и заместващите ги 

колеги 

1 път месечно 

4. лични картони на учениците в дневна форма на обучение 

 

м.Х.2021 г., 

м.ІІ.2022 г. 

м.V-VІ.2022 г. 

м.VІІ.2022 г. 

5. лични картони на учениците в задочна и самостоятелна форма на 

обучение 

10 дни след всяка 

сесия 

6. регистрационни книги за издадени документи за завършена степен на 

образование и за придобита професионална квалификация 

след всяка сесия 

7. протоколите от изпитите (зрелостни, поправителни, приравнителни, 

изпити в самостоятелна форма на обучение) 

след всяка сесия 

8. проверка на спазването и изпълнението на учебните планове и 

програми 

веднъж на учебен 

срок 

Проверка на системата за дежурство в училище, спазване графика за 

времетраене на учебните часове, трудовата дисциплина и длъжностните 

характеристики на учителите. 

месечно 
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Изпълнение на седмичното разписание. седмично 

Спазване на Правилника за вътрешния трудов ред. седмично 

Проверка на издаваните документи на учениците – свидетелства, 

дипломи,удостоверения. 

преди издаване на 

такива 

Проверка на правилното водене и съхранение на училищния архив. края на учебната 

година 

Проверка на годишните разпределения на учителите и съответствието 

им при попълване на учебния материал в електронните дневниците. 

веднъж на учебен 

срок 

Проверка за присъствие на учениците в часовете в редовна форма на 

обучение. 

ежемесечен 

Проверка за присъствие на учебни занятия на ученици в задочна форма 

на 

обучение. 

по график за 

провеждане на 

учебни занятия 

Проверка за явяване на ученици в задочна форма на обучение по време 

на 

провеждане на изпити. 

по график за 

провеждане на 

изпити 

Спазване на изискванията за провеждане на изпити. при провеждане на 

изпити 

Oрганизация на обучението на учениците с изявени дарби/ ученици в 

риск/ученици с хронични заболявания. 

постоянен 

Изпълнение на графика за класни и контролни работи за I и II учебен 

срок 

текущ 

Спазване на графика и организация на дейността при провеждане на 

часовете за консултации 

текущ 

Проверка на обучението на реални работни места при провеждането на 

производствена практика 

по време на 

производствената 

практика 

Проверка на изпитни материали преди изпитните 

сесии 

 

VII. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ  

1. Осъщественият контрол се регистрира в книга за контролната дейност на заместник-

директора. 

2. Резултатите от проверките се отразяват в констативни протоколи, които включват: 

констатации, изводи, препоръки, срок за отстраняване на установени пропуски и нередности. 

3. При пропуски и нередности, констатирани от заместник-директора, се изготвя доклад 

до директора на училището с оглед предприемане на последващи действия.  

4. Периодично се представят доклади пред педагогическия съвет (напр. в края на първия 

учебен срок, в края на учебната година) за резултатите от осъществения контрол, 

констатираните пропуски, набелязани мерки за оптимизиране на проверяваните дейности.  

5. Анализ на резултатите от извършена/и тематична/и проверка/и и представяне пред 

заинтересованите лица.  

 

  

 

ИЗГОТВИЛ: Цветанка Крачунова, заместник-директор по  учебната дейност 
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П Л А Н 

 

ЗА  ДЕЙНОСТТА НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРА  

ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 

           ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 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.2021 г.,  ІV.2022 г. 

4. Проверка на спазването на длъжностните характеристики и изпълнението на 

възложената работа. 

         Срок: м.Х.2021 г., ІV.2022 г. 

5. Проверка на поддържаната хигиена в училищната сграда и двора, проверка за 

дезинфекция за неразпространение на COVID – 19. 

         Срок: ежеседмично, съвместно с мед. сестра 

6. Проверка  спазването на  работното време от портиерите. 

       Срок: ежемесечно 

7. Проверка за спазването на пропускателния режим в училището. 

       Срок: ежеседмично 

8. Проверка на условията за работа през есенно - зимния период. 

       Срок: м. Х. 2021 г., ІІІ.2022 г. 

9. Проверка на водената документация от техническия секретатар 

                                                                            Срок: м. Х.2021 г.,V.2022 г. 

10. Проверка на необходимостта на училището от учебна и училищна  документация  

за учебния процес. 

                                                                                                   Срок: м. ІХ.2021 г.,V.2022 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. 2021 г., м.ІІІ.2022 г. 

12. Проверка на водената документация от административния секретар. 

                                                                                                        Срок: м. ХІІ.2021 г. 

13. Проверка на личните дела на персонала. 

       Срок: м. І.2022 г. 

14. Проверка на сключените трудови договори и допълнителни споразумения. 

       Срок: м. І.2022 г. 

15. Проверка на съхранението на училищната документация. 

                                                                                                          Срок: м. ІІ.2022 г. 

16. Проверка на използването, съхраняването и воденето на документацията в 

библиотеката. 

        Срок: м. ІІІ.2022 г. 

17. Проверка на воденето и попълването на трудовите книжки. 

        Срок: м. ІІІ.2022 г. 

18. Проверка на водената документация от личен състав. 

        Срок: м. ІV.2022 г. 

19. Проверка на съхранението на учебната документация. 

       Срок: м. ІV.2022 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.2022 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 2021/2022 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. 31(1) 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 № 12/08.09.2021 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. 

10.  Изпълнение на бюджета. 

              11.  Готовността за действие в екстремни ситуации. 
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12. Изпълнението на заповедите на министъра на здравеопазването, министъра на 

образованието, РЗИ, Областния щаб, препоръките от МОН и училищните правила и мерки за 

работа в условия на COVID 19 за учебната 2021/2022 г. 

 

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 

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 професионална и общообразователна 

подготовка. 

          Срок: постоянен 

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  

 изпити за определяне на срочни и годишни оценки.                                                   срок: постоянен    
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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: постоянен 

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 ХІІ клас (ел. дневник) и 

съответствието им с водената задължителна училищна документация. 

Срок: 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. 

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 
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дневниците на паралелките, книгата за подлежащи на задължително обучение ученици, 

издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална 

квалификация,  

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 

 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  
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 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. Обогатяването 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. Правилник за вътрешния трудов  ред  в  училището,  длъжностните  

характеристики  и изискванията за трудовата дисциплина 

Срок: постоянен 

2.4.2. Правилник за дейността на училището 

Срок: постоянен 

2.4.3. График за дежурство 

Срок: постоянен 

2.4.4. График за провеждане на консултации с учениците 

Срок:постоянен 

2.4.5. График на учебния процес 

Срок: постоянен 

2.4.6. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и  труд 

Срок: постоянен 

2.5. ПРОВЕРКИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДИТЕ НА МИНИСТЪРА НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, РЗИ, ОБЛАСТНИЯ ЩАБ, 

ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ МОН И УЧИЛИЩНИТЕ ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА В 

УСЛОВИЯ НА COVID 19 ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. 

Срок: постоянен 

 

2.6. ПРОВЕРКИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ, ДАДЕНИ ОТ 

ЕКСПЕРТИ ОТ РУО И МОН 

Срок: постоянен 

ЗАБЕЛЕЖКА: Резултатите от контролната дейност се отчитат на заседание на Педагогическия 

съвет след І учебен срок и в края на учебната година. 

         

 

ДИРЕКТОР:  МАРИЕЛА ПОПОВА 

 

 


