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Училвщна стратегия
за развитие

на Професионална гимназия по селско стопанство
за периода 2014 -  2017 г.

Стратегията е свързана с промени. От характера и силата на стратегията зависи и 
характерът и силата на промяната...Светът се променя и обновява. Всеки, който иска да не 
изостава от тези промени, трябва да променя своето мислене, своите знания и ценностна 
ориентация. Това, което не се променя обаче, е че образованието винаги е най-добрата инвес
тиция.

Да се превърнем в най-доброто училище като осигуряваме качествено и достъпно обра
зование, което успешно съчетава националните традиции с европейското измерение, чрез раз
витие на индивидуалните способности на всеки.
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1. УВОД

Стратегията за развитие на ПГСС с. Ситово за периода 2014 - 2017 г. е изготвена въз основа на 
опита на педагогическата колегия и административното ръководство в сферата на образованието, 
реализирано в училището. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на 
училищната образователна среда и представят нашите виждания за европейско развитие на учи
лището и за изграждане на личности. Нашият екип поема отговорност да провежда училищна по
литика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата 
и младите хора и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и 
отчетност на управлението

Директорът и педагогическият екип осъществяват държавната политика, като изпълняват фун
кции и дейности, регламентирани в ЗНП, ППЗНП, ЗПО, Длъжностната характеристика, Кодекса 
на труда, стратегии за развитие на областта и общината.
Заложените идеи и принципи са съобразени и с изискванията и решенията на:

Конституцията на Република България, в която са заложени основните принципи за 
свободно развитие на образованието и правото на всеки на образование, доразвити в редица зако
нови и подзаконови нормативни актове.

Основните закони, които регулират правната рамка на продължаващото професионално 
обучение в страната, са:

Кодекс на труда, който установява правата и задълженията на заетите за и при обучение 
за придобиване и повишаване на квалификацията и за преквалификация на базата на споразуме
ние между работодател и работник (служител).

Закон за народната просвета, осигуряващ основната нормативна уредба на образование
то. Законът регламентира правото на гражданите да повишават непрекъснато своето образование 
и квалификация, определя ролята и мястото на държавните образователни изисквания, както и 
реда за издаване на документи за придобита степен на образование и професионална квалифика
ция;

Закон за професионалното образование и обучение, който осигурява нормативната 
уредба на началното и продължаващото професионално обучение с основна цел гарантиране ка
чеството на професионалното образование и обучение съобразно нуждите на пазара на труда и в 
съответствие с тенденциите в Европейския съюз; определя функциите на системата на професио
налното образование и обучение (ПОО) за подготовка на гражданите за реализация в икономиката 
и обществото, като осигурява условия за придобиване и непрекъснато усъвършенстване на про
фесионалната квалификация;



2. SWOT-АНАЛИЗ.

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ
СТРАНИ

Добро изпълнение на план прием на ученици в IX клас по следните 
специалности:

„ ЗЕМЕДЕЛЕЦ”;
„ ПЧЕЛАРСТВО”;
„ ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ 

ПРОДУКТИ”

Професионално образование, обвързано със социално-икономическото 
развитие на общината, областта, извършвано по актуални специалности, 
съвременни технологии;
Учениците получават освен диплома за завършено средно образование и
свидетелство за професионална квалификация - 1 - ва и II - ра
степен;
Учениците се обучават безплатно или на преференциални цени за водачи 
на МПС от категории „Ткт”, “В” и „Твк”
Актуални специалности, ориентирани към пазара на труда;
Добра реализация на учениците/ избор на професия или ВУЗ/ 
Възможност за продължаващо обучение на възрастни 
Близост на земеделската земя;
Подписан КТД, социални придобивки;
Добър сграден фонд, общежитие, стол, обзавеждане, спортна база, 
голям и озеленен двор;
Наличие на компютри във всички кабинети;
Наличие на съвременна техника, компютърни кабинети, интернет 
достъп;
Наличие на нова заседателна зала;
Закупен нов учебен автомобил;
Близост на земеделската земя;
Квалифициран учителски състав.
Добри професионалисти от непедагогически състав

Въвеждане на система за кариерно развитие на учители и възпитатели

- Ниско входно ниво на 
знания на постъпващите 
ученици, нисък успех, 
при някои професии
- Демографска криза
- Ниска мотивация на 
учениците.

- Липса на средства и 
мотив за закупуване на 
учебници
- Ниска заинтересова 
ност на родителите
- Често учебните 
програми не отговарят 
на изискванията на 
съвременното производ
ство
- Нисък стандарт 
на един ученик.
- Унифициране 
на нормите за 
собствени приходи 
и ограничаване на 
инициативите за 
реализирането на 
такива приходи



Стабилни икономически партньори, изнесено практическо обучение, 
сътрудничество;
Работа по проекти
Развитие на извънкласните дейности по проект УСПЕХ Въведена система 
за делегирани бюджети Редовно финансиране 
Възможности за реализация на собствени приходи

ВЪЗМОЖНОСТИ /Дейности за преодоляване на рисковете/ РИСКОВЕ

- Собствено производство и услуги
- Лицензиране на център за професионално обучение и квалификация.
- Създаване на връзки със сродни училища от ЕС
- Разширяване на мрежата на INTERNET. Връзки със сродни ВУЗ
- Изграждане на система за проследяване на реализацията на учениците.
- Работа по различни проекти
- Непрекъсната квалификация и обмяна на успешни педагогически прак
тики между учителите
- Изграждане на система за професионално ориентиране на учениците;
- Академия за родители - обучение с цел по-ефективно партниране с роди
тели
- Система за тестово оценяване по всеки предмет и по професията, външно 
оценяване
- Разширяване на партньорствата с производствени фирми и други инсти
туции.
- Усъвършенстване на училищните учебни планове, актуализиране на 
учебното съдържание в съответствие с изискванията на производството
- Осъвременяване на МТБ по професии.
- Развитие на извънкласна дейност

-Процент на непро- 
дължаващите образо
вание
- По-малко от 100% 
пълняемост на пара
лелките
- Неоптимизирана 
мрежа от Професио
нални гимназии
- Производствени 
фирми могат да пре
насочат производст
вото си, или фалират

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА 
УЧИЛИЩЕТО

В училището се обучават ученици в дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение, 
както от община Ситово, така и от съседни общини. Демографската криза ежегодно намалява 
броя на учениците в училището. Анализът на движението на ученици показва, че премествани
ята са поради семейни причини, смяна на местоживеенето или напускане на страната.

Създадената система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчет 
на резултатите, осигуреност на единство и непрекъснатост на УВП, правилното планиране бя-



ха решаващи условия за усъвършенстване качеството на обучението. Постигнати бяха добри 
резултати от УВР, създадени бяха добри условия за ефективен учебен процес.

Изграждат се връзки за сътрудничество с родителите.
Утвърдени са връзките със социалните партньори и базови предприятия и кооперации. 

Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейнос
тите.

Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти. Осигурена 
е творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП за изпълнение на 
стандартите по ДОИ.

По всички общообразователни предмети се организират и провеждат училищни олимпиа
ди. Учениците от специалност „ Земеделец” участват традиционно добре се представят на На- 
ционалното състезание „Млад фермер”.

Учениците от гимназията се представят успешно на ДЗИ и ДИ за придобиване на профе
сионална квалификация.

В училището има изграден опит и се работи по проекти.
Гимназията работи с делегиран бюджет

Утвърди се система на диференцирано заплащане на учителския труд като стълб за до
пълнително материално стимулиране според качеството на труда.

4. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПОДЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

4.1. Мисия на училището:
Осигуряване на образование, насочено към провокиране на мисленето и самостоятелност

та, формиране на практически умения и условия за развитие на личността.

4.2. Визия на училището:

ПГСС - с. Ситово е институция, която гарантира високо качество на образованието на своите въз
питаници и формирането им като личности с необходимите общочовешки ценности, добродетели 
и култура. Училището сполучливо осъществява обучението по професии, свързани със селското 
стопанство. Дава правоспособност категория Ткт, В, Твк,има възможност и за ТвкЗ. В ПГСС уче
ниците получават професионална квалификация, даваща възможност за успешна реализация на 
пазара на труда.
Необходимо е поетапно да се запълни свободната ниша по професии, свързани със селското сто
панство. За обезпечаването на учебно-възпитателния процес ПГСС има необходимите висококва
лифицирани специалисти и материално-техническа база.



Ориентираност към личността 

Равен достъп

Сътрудничество
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Новаторство
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Ефективност

Законосъобразност

4.3. Принципи на развитие

Най-важната задача за нас е успехът на отделната личност. 
Всеки ученик, постъпил в училището, има право да получи 
качествено образование, което отговаря на нуждите и спо
собностите му.
Успешната образователна и възпитателна политика се 
основава на широко участие в сътрудничество с други инс
титуции - от концепцията до изпълнението.
Всички членове на педагогическата колегия и помощно- 
обслужващия персонал, ангажирани в образователната, ваз- 
питателната и обслужващата дейност, осъществявана в учи
лището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с 
дългосрочно въздействие.
Образователната и възпитателната дейност е ориентирана 
към многообразните личностни потребности и предоставя 
възможности за свободен избор на обучаваните.
Обучението, подготовката и възпитанието на децата и мла
дите хора се осъществяват в рамките на единна културно- 
образователна среда, която създава гаранции за защита и 
развитие на отделните култури и традиции в рамките на учи- 
лищната образователна политика и общо културно-езиково 
пространство.
Административното ръководство и педагогическата колегия 
демонстрира воля и възможности за възприемане на нови 
подходи и философии с цел постигане на по-добри резулта
ти.
Училището, като част от системата на образованието ползва 
автономия да провежда собствена политика отговаряща на 
държавните образователни изисквания.
Всички участници в образователната и възпитателната дей

ности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигу
ряване на ефикасност, ефективност и резултатност на поли
тиките.
Динамично управление, реализация и обвързване на ресур
сите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъде
щото въздействие.
Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съот
ветстват на Конституцията на Република България, на зако
ните и другите нормативни актове.



4.4. Основни цели:

• Устойчив растеж и утвърждаване специфичния облик на училището, развиващо потенциала 
на всеки ученик с възможност за пълноценна социална реализация.

• Усвояване на знания и формиране на умения за добра социална реализация в професионален и 
личностен план.

• Изграждане на физически и морално здрави и дееспособни личности, готови да поемат граж
дански отговорност

• Формиране потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през 
целия живот.

• Формиране на чувство за принадлежност към училището, към града, към България.

• Осигуряване на необходимото равнище на общообразователна и професионална подготовка на 
личността, позволяващо и непрекъснато да се образова и самообразова.

• Намаляване броя на отпадналите от образователната система ученици.

4.5. Основни задачи:
• Утвърждаване авторитета на гимназията като институция с над двадесет годишна история.
• Повишаване качеството на професионалното образование чрез работа по приоритетните нап
равления, залегнали в Училищната програма за повишаване качеството на предлаганото профе
сионално образование и обучение за периода 2014 - 2017 г.
• Повишаване авторитета на учителя, превръщането му в медиатор на знанията и уменията на 
учениците.
• Създаване на мотивация за учене и среда, в която образованието се възприема като ценност.
• Утвърждаване на диференциран подход в заплащането и обективна система за оценка качество
то на учителския труд, обвързан с повишаване качеството на обучението.
• Самоусъвършенстване на учителите чрез вътрешно-училищната система за квалификация.
• Развитие на системата за вътрешно оценяване.
• Ритуализация на училищния живот, превръщане на училището в територия на учениците.
• Въвеждане на ИКТ в обучението по всички учебни дисциплини.
• Чуждоезиково обучение - акцент за ученици и учители
• Насърчаване и развитие на ученическия спорт.
• Ефективно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет.
• Утвърждаване на училищното настоятелство в орган с реални и ефективни правомощия в об
ластта на финансовата и управленската дейност на гимназията.
• Утвърждаване на училищния съвет като колективен орган за управление на училището.
• Създаване на училищни политики за задържане на учениците в училище.



4.6. Приоритети:

• Повишаване на интереса на учениците към учебен труд и практическа реализация на знанията и 
уменията. Акцентиране върху ученето „чрез правене”, използване на иновативни техники в 
преподаването и изграждане на техники за учене.

• Надеждна комуникация с родителите на учениците и осигуряване на редовна и позитивна об- 
ратна информация чрез редовни общи и индивидуални срещи с родителите и използване на раз
нообразни форми за постоянна информация с родителите.

• Работа по гражданското образование и възпитание с цел редуциране на нежелателното поведе
ние и развиване на умения и емоции, свързани със социално приетото поведение чрез прилагане 
на единни педагогически изисквания и стратегии за подкрепяне на подходящото поведение

• Осигуряване на формите за традиционни за училището дейности: състезания, празници, посе
щения,екскурзии в сътрудничество с образователни институции, родители, УН и други органи
зации

• Акцентиране върху използването на ИКТ в преподаването

• Ефективно използване и обновяване на материално-техническата база чрез съгласуване с фи
нансиращия орган и собствен принос на училищната общност;

• Взаимна комуникация, съвместно вземане на решения,стмулираща образователна среда, компе
тентно и отговорно поведение и реализация на колектива на училището. Използване на екипни 
форми на работа;

• Ефективно управление на ресурсите на училището;

• Осигуряване на извънбюджетни форми на финансиране /субсидии по проекти.

• Разрешаване на проблемът с преждевременното напускане на училище от учениците.

5. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ, 
ПРИОРИТЕТИТЕ.

5.1. Организиране.
• Усъвършенстване и повишаване ефективността от работата на ПС и личната отговорност на 
всеки негов член;
• Изграждане и работа на постоянно действащи комисии, организиране на дейността, контрола, 

повишаване ефективността;
• Изграждане на временни комисии при различни дейности, в съответствие с плана;
• Работа на УС и на УН;
• Създаване на ученически съвет, ученически активи по класове;
• Утвърждаване ролята на методическите обединения;
• Учредяване на ново МО на класните ръководители, с дейността на което да се подпомогне 

съвместната работа за изграждане на социални и граждански умения, инициативност, предприем



чивост и умения за отчитане на културните различия, извършване на доброволческа дейност сред 
учащите се.

• Развитие дейността училищния вестник;
• Създаване на училищно радио.

5.2. Планиране
• Годишен план на училищено;
• План за контролната дейност, директор, пом.директор;
• Панове на старши учители;
• План за квалификация на учителите;
• Планове на комисии;
• Годишни разпределения;
• План на класните ръководители;
• План за дейности при бедствия, аварии, катастрофи;
• Образец за план за всяка дейност, комисия;
• План на УН;
• Седмично разписание съгласно правилата за изготвянето му
• График за провеждане на УВП
• График за писмени изпитвания, класни работи
• График за консултации, срещи с родители

5.3. Контрол:
• Административен контрол :
училищна и учебна документация;
спазване на правилници, длъжностни характеристики, графици, планове; 
спазване на срокове;
спазване на изискванията за ЗБУТ и ППО.
• Педагогически контрол
резултати от УВР
техники и технологии на обучение
ефективно използване на МТБ
участие на социалните партньори в обучението.

Контролът - добронамерен, подчертаващ тенденциите, утвърждаващ компетентността, всест
ранен, целенасочен, обективен, с разработване на инструментариум, осигуряващ надеждност и 
обективност.

5.4. Работа с персонала:
• Подбор на кадрите;
• Квалификация на персонала;
• Подпомагане на ново-постъпили учители, определяне на наставник;
• Разпространяване на добри практики, прилагане на интерактивни методи, ИКТ, действения 

подход - “Учене чрез правене”;
• Мотивиране на персонала;



• Оценка работата на персонала, училищното ръководство, ученици и родители;
• Работа със синдикатите;
• Общо събрание;
• Актуализиране на КТД;
• Сформиране на екипи за решаване на отделни проблеми;
• Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност, на взаимно 

доверие при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.

5.5. Работа сучениците:
• Ученикът в центъра на образователния процес - Училището територия на учениците;
• Гражданско образование;
• Развитие на ученически отдих и туризъм;
• Насърчаване и развитие на ученически спорт;
• Съответствие на знания с ДОИ:
- входящи тестове - входящо ниво
- изходящи тестове - външно оценяване
- сравняване и анализиране на резултатите
- диагностициране на учениците по класове,випуски
• Работа с изявени деца
• Изграждане на система за наказания, стимулиране и мотивиране на учениците
• Ученикът - реален партньор в УВП;
• Използване на ИКТ и интерактивни методи;
• Здравно образование
• Проследяване на реализацията на учениците
• Ограничаване на девиантното поведение и резултатите от него
• Утвърждаване на ученически съвет, ученически активи по класове
• Ефективно провеждане на производствена практика:
- Определяне на ръководители
- Сключване на договори с базови предприятия
- План за производствена практика, съгласуване с предприятията, утвърждаване на разпределе
ние
- Увърден график за провеждане и списък
- Изготвяне на дневник

5.6. Финансов аспект:
• Училището е второстепенен разпоредител на бюджетен кредит;
• Директорът непрекъснато усъвършенства мениджърски и икономически компетенции;
• Намаляване на разходите за поддръжка на сградния фонд чрез кандидатстване и разработване 

на проекти за енергийна ефективност
• Използване на учебната база за допълнителни педагогически услуги, квалификация на безра

ботни , валидиране на професионални знания, умения компетентности, придобити чрез не
формално обучение или самостоятелно учене

• Разработване на проекти
• Осигуряване на допълнителни средства чрез УН



• Развиване на стопанска дейност - механизирани услуги, производство на растениевъдна и жи
вотинска продукция, платено обучение категория Ткт, В, Твк, ТвкЗ

• Ефективно използване на наличния сграден фонд

5.7. Социални партньори, медии, обществена подкрепа.
• популяризиране дейността на училището в страната и чужбина;
• съвместно разработване и работа по проекти с община Ситово, български ВУЗ и колежи и 

сродни училища в чужбина / предимно от страните от ЕС/ ;
• обсъждане и разработване становища, препоръки за подобряване на дейността и популяризи

ране чрез различни форми и с помощта на български електронни медии и печатни издания.

5.8. Развитие и усъвършенстване на материалната база.
• Ремонт на учебни работилници
• Развитие на системата за видеонаблюдение.
• Ремонт оградата на училищния двор
• Осигуряване на безплатно столово хранене на учениците.
• Осъществяване на проект за енергийна ефективност на срадата- подмяна дограма, саниране, 

външно боядисване на общежитието, стола и физкултурния салон.
• Осъществяване на проект за превръщане на училището в достъпна среда за ученици и лица с 

увреждания
• Ремонт на административни помещения

6. ПРИОРИТЕТИ ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРИ ПРИВЛИЧАНЕ НА 
УЧЕНИЦИ.

6.1. Обучение на подрастващото поколение в съответствие с новите общест
вени реалности и възпитание на учениците в духа на демократичните принци
пи на гражданското общество 
ЦЕЛИ:
• Приемане на учебни планове с атрактивни специалности и обучение в ЗИП за задържане на 

учениците, обучаващи се в училището и привличане на такива от други училища.
• Осигуряване на възможности за обезпечаване на част от учениците с безплатни учебници.
• Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, 

свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението
осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно- 

възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности: състезания, 
екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, спортни форуми

поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практи
ческа приложимост на преподавания материал

използване на иновативни педагогически методи и форми за предаване, преподаване и научава
не на учебни знания

ЗАДАЧИ:
• Промяна облика на училището в съответствие с новите реалности

- спазване на заложените основни приниципи в “Етичен кодекс за работа с подрастващи”
- запознаване на учителската колегия с водещи закони и наредби, свързани с опазване на живо
та и здравето на децата
- превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и непадагогичес- 

ки персонал



• Подобряване на външната среда и интериора на работната среда
- обогатяване и разширяване на кабинетната система
- обогатяване и разширяване на екстериора
- актуализиране и стриктно спазване на изискванията да безопасност на труда и правилника за 

вътрешния ред
• Развиване на богата и модерна материално-техническа база
- разширяване и модернизиране на компютърна система за управление на методическата дейност
• Подобряване качеството на обучение
• Постигане на минимален брой слаби оценки в края на срока и годината

- Подготовка на учениците за продължаване на образованието и професионално ориентиране на 
учениците, съобразно техните интереси и възможности.

- системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици от нача
лото на учебната година

• Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще 
изяви най-добре своя потенциал

- отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар; под
чертаване на националната и училищна символика - знаме, химн

- творческа “продукция” на определени клубове по интереси
- участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания

ДЕЙНОСТИ
• Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет
• Издигане равнището на родно-езиковата подготовка
• Засилване на чуждо-езиковата подготовка по английски, немски и руски езици
• Осъществяване на допълнителна работа с учениците
• Развиване дейността на клубовете по интереси
• Диференциация на обучението по посока на желания и възможности на обучението по следните 

основни направления - математика, история и география, български език и литература, биоло
гия, чужди езици, информационни технологии и спорт.

• Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успевае- 
мост от страна на учениците.

• Участие в национални и международни проекти .

6.2. Развиване на системата за квалификация и перманентно обучение 
ЦЕЛИ:

• Промяна във философията на квалификацията
• Динамизиране и синхронизиране на квалификациите в училището с потребностите на провеж

даната реформа и нуждите на пазара
• Предоставяне на възможности за получаване на квалификация за създаване и управление на 

проекти
• Облекчаване на труда на учителя във връзка с попълване на училищната документация - под

готовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни планове
• Повишаване на изискванията към работата на учителя

ЗАДАЧИ:
• Преглед на съществуващата училищна квалификационна система
• Преглед на постигнатото от нестопанските организации в сферата на квалификацията на учи
телите
• Повишаване ефективността на педагогическия контрол
• Създаване на условия за повишаване реалните резултати от обучението- подобряване на МТБ, 
повишаване на личната квалификация на всеки учител, засилване качеството на предварителната 
подготовка

ДЕЙНОСТИ:
• Квалификация на учителите по въвеждането на новия учебен план



• Използване на разнообразни форми на работа - проблемна група, практикум, тренинг, семинар, 
лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, 
ИНТЕРНЕТ

• Повишаване на личната квалификация на учителите
• Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с персонален компютър
• Изготвяне на програми, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междуп- 
редметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологии

• Развиване и подобряване на инивидуалната и диференцирана работа с учениците
• Изграждане на система за квалификации от нов тип, съчетаващ работещото от традиционните 
форми и съвременните изисквания

• Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи - кабинет, 
класна стая, училищен двор.

• Планиране на ефективни мероприятия за работа с родителите
• Поощряване на научната дейност, чрез която преподавателите постигат самостоятелни научни 
резултати, а не преподават, адаптирайки чужди постижения (дискусии на МО по области, тема
тични сбирки, тематичен педагогически съвет)

• Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно- училищната 
контролна дейност

• Изработка на годишни разпределения, програми ЗИП и СИП, план на МО, план за провеждане 
часа на класа.

6.3. Утвърждаване на училището като културно, информационно и спор- 
тно средище

ЦЕЛИ:
• Оформяне на училищния двор и създаване на добра околна среда
• Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на училището
• Създаване на интернет страница на училището с възможности за поставяне на въпроси, даване 

на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, съобщения
• Превръщане на училището в информационен център с публикуване за свободен достъп на тема
тични разпределения, разработени теми, вътрешни нормативни документи, рисунки, поезия, 
снимки.

ЗАДАЧИ:
• Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки кон
курси от регионален, национален и международен характер.

• Участие на ученици в различни изяви.
• Съвместна работа с неправителствени организации, които включват в дейността си работа с под
растващи

ДЕЙНОСТИ:
• Организиране на спортни състезания по различни видове спорт, домакин на които е училището
• Организиране на културни празници в училището на районно и градско ниво
• Организиране на информационни дейности в училището на районно и градско ниво за учители, 

администрация и ученици

6.4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учени
ците и нарастващата взискателност на бизнеса

ЦЕЛИ:
• Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възмож
ности

• Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени
• Високо качество на обучение и възпитание.
• Развиване ефективността на връзката училище - бизнеспартньор с цел подобряване качеството на 
професионалното образование и конкурентно-способността на кадрите на пазара на труда.



ЗАДАЧИ:
• Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в организирането и про
веждането на учебния процес по всички учебни предмети

• Създаване на условия за по-широко навлизане на информационните технологии в учебния про
цес и достъп до Интернет

• Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно в порока утвърждаване на българ
ското училище не само като образователен, но и като духовен и културен център.

• Засилване работата за привличане на партньори от бизнеса и стопанските организации в региона.

ДЕЙНОСТИ:
• Развиване на достъпа до новите информационни технологии
•Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в СИП и ЗИП
• Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси
•Разширяване на училищната локална мрежа за връзка с Интернет на всички корпуси на училище

то и всички административни стаи
•Участие в разработването на модели за различни форми на алтернативно обучение и възпитание, 

свързани с творческото развитие на подрастващите.
• Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални проблеми на 

учениците.

6.5. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

ЦЕЛИ:
•Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на децата и младежите
•Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, 
гражданските права и творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената 
сигурност и безопасност на децата в училището

•Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дей
ности за ограничаване и преодоляване на опасностите

ЗАДАЧИ:
• Осъществяване на промени в училищните нормативни актове с цел постигане на яснота и ста
билност на училищната организация

• Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обу
чение, дейността на комисиите по УКБППМН, безопасност на движението, противопожарна ох
рана, гражданска защита и провеждане часа на класа.

ДЕЙНОСТИ:
• Изграждане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на данни за 
всички ученици

• Изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет
• Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на самоконтрол чрез съз
даване на комисии по спазването на дежурството

• Изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма
• Актуализиране Правилника за осигуряване на здравословни и безвпасни условия на обучение и 
труд

• Провеждане на практическо обучение-проиграване на основни бедствени ситуа
ции/земетресение, наводнение, пожар, терористичен акт/

6.6. Политики за превенция на преждевременно напускане на училище

ЦЕЛИ:
• Осигуряване на позитивна образователна среда - училищен климат, атмосфера на взаимоот

ношения, управление
• Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността на вся

ко дете и ученик и предотвратяване на преждевременното напускане на училище



• Осигуряване на достъп до образование и повишаване на качеството на образованието за деца
та и учениците от уязвими етнически общности

• Повишаване участието и ангажираността на родителите
• Кариерно ориентиране и консултиране
• Подкрепа за личностното развитие на децата и учениците

ЗАДАЧИ:
• Идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане на училище с оглед 

ограничаване на последиците от тях.
• Насърчаване включването в образованието на рискови групи и развиване на приобщаващото 

образование.
• Увеличаване на разнообразието и ефективността на механизмите и стимулите за включване в 

образование и обучение.
• Изграждане на широко публично доверие и подкрепа за политиките за превенция и намалява

не на преждевременното напускане на училище.

ДЕЙНОСТИ:
• Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации
• Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес
• Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с ученика и неговите ро

дители
• Популяризиране на добри практики и възможности за участие в мрежи за включване на роди

телите и местната общност в мерки за предотвратяване на преждевременното напускане на 
училище

• Включване в осъществяването на граждански контрол в управлението на образователните инс
титуции

• Популяризиране на ползата от придобиване на професионална квалификация като възможност
за реализация при риск от преждевременно напускане на училище

• Обвързване на преподаваните професии с пазара на труда и с тенденциите за развитието му в
региона

• Завръщане на преждевременно напусналите училище към формалната Система на образование и 
обучение чрез използването на различни форми на обучение: дистанционна, задочна, самостоятелна

6.7. Оптимизиране на отношенията ученик -учит ел - родител.

ЦЕЛИ
• Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията: 

ученик -  учител
учител -  родител
ученик -  учител -  ръководство
родител -  учител -  ръководство

ЗАДАЧИ
• Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образо

вание
• Спазване на единни педагогически изисквания за поведение и успеваемост
• Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и ес- 

певаемостта на учениците
• Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните от

съствия

ДЕЙНОСТИ
• Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации
• Повишаване на уменията за работа с родители
• Поддържане на коректни и колегиални професионални взаимоотношения в учителския колектив
• Спазване на трудовата дисциплина
• Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес



• Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с ученика и неговите роди
тели

• Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади
• Осъществяване на съвместни дейности с родителите

6.8. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време 
на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициа
тива и творчество.

ЦЕЛИ
• Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците
• Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с децата.
• Развиване форми на ученическо самоуправление

ЗАДАЧИ
• Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности
• Планиране на съвместни дейности с родителите
• Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси
• Популяризиране постиженията на учениците и учителите

ДЕЙНОСТИ
• Изработване на планове за ученическо самоуправление по паралелки
• Ефективно работещи клубове по интереси
• Оптимизиране работата на ученическия училищен парламент
• Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от колегията
• Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с деца
та
• Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади
• Осъществяване на съвместни дейности с родителите

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

При реализиране дейността на гимназията, персоналът да съблюдава следните етични норми:
• Да се научим да живеем заедно като се развиваме, разбираме и зачитаме себе си и другите,

справяме се в конфликтни ситуации в дух на толерантност;
• Да се научим да бъдем, а не да изглеждаме. Да правим най-доброто, да отдаваме най- доброто

от себе си за изпълнение на поставените цели. Да правим, значи да знаем, да се научим да зна
ем, знанието е движещата сила на прогреса

• Учителят ежедневно да проявява качества, не да иска да направи ученика като себе си, а учени
кът да поиска да стане като учителя.

Очаквани резултати от заложените принципи и дейности в стратегията:
• Устойчиво развитие на професионалното образование;
• Повишено качество на образование и обучение;
• Подобряване и осъвременяване на материално-техническата база и здравословни и безопасни

условия на труд;
• Постигане на координация между институциите, заинтересовани от качествено професионално

образование, адекватно на динамичния пазар на труда;
• Подобряване на социалната политика, организиране на извънкласните форми, подобряване на

здравното образование, работа с учениците за преодоляване на противообществените прояви, 
насилие, употреба на алкохол, цигари и др., създаване на УС.



• Привличане на медиите като партньори за популяризиране постиженията на училището;
• Привличане на родителите, равноправен диалог с тях, повишаване на ефективността на УН и

УС;
• Изграждане на система за оценка на качеството на работа в училище;
• Адекватна оценка на качеството на учителския труд и заплащане в съответствие с качеството на

работа.

Обновлението, което се предлага в настоящата стратегия, като се съхраняват добрите тради
ции да се предопределят необходимите и разумни промени, които да направят Професионална 
гимназия по селско стопанство не само рентабилна, но и желано място за учениците.

Приета на заседание на педагогически съвет с Протокол № 1/ 15.09.2014г.
Актуализирана на заседание на ПС с Протокол №




