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паралелката бе добър, поради което успяхме да я сформираме.  

Реализираният прием се дължи на добрия маркетинг, добрата работа на комисията по 

прием на ученици, осъвременените професии и специалности, по които се провежда 

обучение,  качеството на обучението, модернизирането на материалната база, възможностите 

за изява на учениците на различни инициативи и др.  

Специалностите: „Селски туризъм” и „Производство и обслужване в заведенията за 

хранене и развлечения“, по които от няколко години се извършва обучение се наложиха като 

атрактивни и предпочитани сред учениците.  

Интересът към училището от страна на родители и на ученици бе голям, което се дължи на 

постигнатите успехи в учебно-възпитателната и в извънкласната работа, и потвърждава 

авторитета на гимназията, като учебно заведение, осигуряващо много добра 

общообразователна и професионална подготовка.  

През изминалата учебна година в училището се обучаваха: 296 ученика в дневна форма на 

обучение, 26 ученика в задочна форма и 19 ученика в самостоятелна форма. 

През 2017 г. се дипломираха 50 зрелостника от дневна форма на обучение и 4 от 

самостоятелна, от следните специалности: „Земеделско стопанство“, „Селски туризъм“, 

”Растителна защита“ и “Монтьор на селскостопанска техника“. 

     Резултатите от проведените през май държавни зрелостни изпити по учебни предмети от 

общозадължителната подготовка са както следва: 

-  Български език и литература  -  Добър /3.79/, при средно за професионалните гимназии 

от страната Добър /3.79/ 

-  Биология и здравно образование  -  Добър /3.76/, при средно за професионалните 

гимназии от страната за ДЗИ по II предмет по избор Добър /3.89/ 

   Сравнявайки резултатите, постигнати от нашите зрелостници и тези в страната, можем да 

направим следните изводи:  

 От посочените данни се вижда, че резултатите на зрелостниците от ПГСС са 

съпоставими с тези в национален мащаб.   

 Получените оценки на ДЗИ не са високи, което се дължи на слабата мотивация на 

учениците и безотговорното им отношение към учебния материал.   

 Като друга причина за по-ниски оценки на учениците може да се посочи по-малкия 

брой часове по ЗИП в професионалните гимназии.  

 Независимо от тези факти успешното дипломиране е показател за добро ниво на 

усвояване на учебния материал по БЕЛ и втория избираем предмет, което се обяснява 

с добрите практики, които се прилагат в училище. Например: създадената от 

преподавателите  банка с набор от учебни материали, даващи възможност на 

зрелостниците да актуализират и усъвършенстват знанията, включени в учебно-

изпитната програма за ДЗИ. Периодично се провеждат и консултации с учениците, за 

попълване на пропуските им от учебния материал през годините, както и за по-

задълбочено запознаване с модела на изпитния тест.  
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През месец април традиционно се организира  пробна матура по ДЗИ – БЕЛ и ДЗИ ІІ-ри 

матуритетен предмет – Биология и здравно образование, като се пресъздават реални условия, 

при които се провеждат ДЗИ. 

През месец юни 2017г. се проведе национално външно оценяване по дигитални 

компетентности в Х клас, на което учениците показаха много добри резултати. Средният 

брой точки на ученик е 42,15 /Отличен 6,00/. 

През месец февруари 2017г. се проведоха училищните кръгове на олимпиадите по 

биология и здравно образование, английски език и техническо чертане. 

Ученици участваха в регионалния и националния кръг на състезанието „Млад фермер“, 

проведено от 26 до 28.04.2017 г. в гр. Чепеларе. Домакин на състезанието  бе ПГ по СГСТ 

„Н.Й.Вапцаров“. Нашите състезатели се представиха достойно.  

Учителите в ПГСС постоянно повишават  професионалната си квалификация, като  се 

включват в семинари и курсове. Всички 30 са квалифицирани преподаватели,  22 – с 

магистърска степен, 4 – с бакалавърска степен и 4– с професионален бакалавър.  

От 30 преподаватели, 12 притежават ПКС:  

-  І
-ва

        ПКС – 1; 

-  ІІ
-ра

   ПКС – 3; 

-  ІІІ
-та 

  ПКС – 1; 

-  ІV
-та

   ПКС -  2 

-  V
-та

   ПКС – 5; 

    На 04.11.2016г. в комплекс "Старосел " се проведе обучение на колектива на ПГСС на 

тема: “ Опасности от тероризъм и превенция“. Лекторът на семинара, комисар Илиян Илиев- 

началник сектор „Охранителна полиция“ в ОД на МВР – Стара Загора, разясни какви мерки 

трябва да се предприемат от персонала на училището за предотвратяване на опасността от 

терористична дейност и необходими действия при появата на такава. 

 

Преподавателите участваха в множество квалификационни курсове: 

-Живка Цветкова участва в обучение на тема: „Оказване на мотивираща методическа 

подкрепа на новоназначени учители. Наставничество“, което се проведе на 21.01.2017 г. в  

ОУ „Кирил Христов“ , гр. Стара Загора. 

-Светлана Дакова участва в обучение на тема: „Аспекти на оценяването в процеса на 

обучението по предметите човекът и природата, биология и здравно образование, химия и 

опазване на околната среда и физика и астрономия“, което се проведе на 28.01.2017 г. в  ОУ 

„Кирил Христов“, гр. Стара Загора; 

-От 04.02.2017 до 05.02.2017г. в гр. Велинград  се проведе модулен семинар „Иновативно 

училище“. София Генова взе участие в обучението по модул „Ефективни модели на работа с 

родителите“, а Таня Тотева, Емилия Рашева и Галя Нинова – по модул „Статут, права и 

задължения на педагогическите специалисти по ЗПУО“. 

-Галя Нинова участва на 25.03.2017г. в квалификационен курс „Умение за изграждане на 

ключови компетентности у учениците и овладяване на основни базисни знания, умения и 

отношения“, организиран от ДИПКУ гр. Стара Загора. 

-Деница Динева участва в обучение на тема “Внедряване и използване на съвременни 
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информационни и комуникационни технологии в часовете по чужд език. Създаване и из-

ползване на дигитални учебни ресурси.“, проведено на 01.04.02017г. от Институт за 

следдипломна квалификация – отделение при УНСС; 

-Светла Радева взе участие в семинар на тема “Формиране на функционална грамотност у 

учениците в обучението по история и цивилизация“. 

-Златина Иванова участва в квалификационен курс „Използване на облачните технологии с 

цел по-добра организация на учебния процес“, организиран от ДИПКУ гр. Стара Загора. 

-Таня Тотева и Емилия Рашева, участваха на 9-10 май 2017г. в обучение на тема       

“Инструменти за привлекателно професионално образование и обучение. Казусът на 

реалното учене - възможности в училищната практика“, проведено от РААБЕ България ООД. 

Във връзка с вътрешно-училищната квалификационна дейност на тематични 

педагогически съвети бяха разгледани следните теми:  

  Основни акценти в ЗПУО и нормативната уредба в системата на образованието“ 

лектори - Таня Тотева и Росица Райкова; 

 „ДОС за приобщаващото образование и Наредба за приобщаващото образование ДВ, 

бр. 89/11.11.2016г.“ лектори - Таня Тотева и Галя Нинова; 

 „Комуникация на партньорството между учители и родители“  лектор - Евелина Генова 

 „13 начина да се справим с проблемните ученици“  лектор - Светла Радева; 

 „Ролята на професионалното ориентиране - фактор за реализация на младите хора на 

пазара на труда“ лектор - София Генова; 

 „Как да върнем любопитството и мотивацията в учениците“ лектор - Светлана Дакова; 

 „Основни положения в наредба №12 от 01.09.2016 за статута и професионалното 

развитие на  учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ лектор - 

Таня Тотева; 

 „Състояние и проблеми на учебната и производствена практика“ лектор – Надка 

Петкова. 

 

Дейността на училището през учебната 2016/2017 година бе подчинена на основните цели 

и задачи от годишния план. Създадена бе добра система за организация, съгласуваност и 

контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстоява 

професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за 

възможно най-пълно реализиране на целите на УВП. 

Необходимо е: 

 да  продължи използването на съвременни форми, методи и средства на обучение и 

възпитание, като все повече се прилагат ИКТ; 

 да продължи работата по гражданско и здравно образование на учениците; 

 да се прилага индивидуален подход при работа с изоставащи и напреднали ученици; 

 навременно и задълбочено информиране и консултиране на учениците за формата на 

ДЗИ; 

 да се прилага гъвкав подход при наличие на противообществени прояви, чрез 

дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на 
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малолетни и непълнолетни; 

 да продължи квалификационната дейност на учителите за натрупване на 

квалификационни кредити; 

 да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 

 да се сключат договори за целогодишно обучение по учебна практика на реални 

работни места; 

 да се отдели специално внимание на работата с родителите, като се търсят  нови 

методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот; 

 да продължи обогатяването и модернизирането на  материално-техническата база и 

библиотечния фонд; 

 да се поддържа непрекъсната връзка с образователни и културни институции, ВУЗ-

ове и бизнеса. 

 

В учебно-възпитателната работа срещаме следните затруднения: 

 невъзможност за изпреварващо модернизиране на техниката; 

 финансови затруднения в семействата; 

 липса на родителска грижа и контрол; 

 отрицателно въздействие на социалната среда; 

 безпричинни отсъствия на ученици; 

 липса на мотивация в учениците за постигане на високи образователни резултати; 

 чувство на безнаказаност на учениците. 

 

Силните страни на ПГСС, град Чирпан са следните: 

Работа с учениците: 

 Предоставя се възможност за обучение в различни форми – дневна, задочна, 

самостоятелна, като през последните години се реализира много добър прием; 

 Професиите и специалностите, по които се обучават учениците са актуални, 

съобразени с търсенето на пазара на труда; 

 Учениците се мотивират да участват в училищни, общински, областни и национални 

конкурси и състезания, което развива техните интереси и заложби; 

 Участие на  ученическия младежки съвет в училищни инициативи; 

 Участие на училищния ЕКОклуб в различни конкурси, срещи, извънкласни дейности; 

 Добра координация и обмен на информация между класни ръководители и 

ръководството на училището при работа със застрашени от отпадане ученици, ученици 

с проблемно поведение или с противообществени прояви; 

 Провеждат се индивидуални консултации на застрашени от отпадане ученици, поради 

слаб успех; 

 Класните ръководители и ръководството уведомяват родителите за всички прояви на 

детето, за проблеми в училище и за цялостното развитие; 

 Пълноценно функционира УКБППМН, като се разглежда всеки случай на провинен 

ученик и прилагане на индивидуален подход; 
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Кадрови ресурси: 

В ПГСС, град Чирпан работят 30  квалифицирани преподаватели,  22 – с магистърска 

степен, 4 – с бакалавърска степен и 4– с професионален бакалавър.  

 Формирани са МО и комисии, които обменят опит, идеи и обсъждат трудностите, 

които срещат учениците при усвояване на учебното съдържание; 

 Целогодишно учителите посещават семинари и курсове, което позволява повишаване 

на професионалната им квалификация; 

 Всички учители са преминали обучения и  са придобили квалификационни кредити; 

 Наблюдава се интерес към придобиване на допълнителна квалификация или 

преквалификация; 

 Участие на учителите, като бенифициенти в проекти, по секторни програми на ЕС; 

 Участие на учителите в разработване и управление на проекти по национални и 

секторни програми на ЕС; 

 Обмен на добри педагогически практики, между преподавателите от ПГСС и други 

училища в страната и чужбина; 

 

Образователно-възпитателен процес: 

  Педагогическият колектив работи за обезпечаване на доброто развитие на учениците, 

като се стреми да създава позитивен психологически климат в училище; 

 Приета е Програма за превенция на ранно напускане на училище; 

 Работи екип за личностно развитие на учениците; 

 Г-жа Тотева – директор на ПГСС и г-жа Дакова – председател на УКБППМН са 

включени в общинска комисия за обхващане и задържане в образователната система 

на ученици в задължителна училищна възраст; 

 Успешно реализираните проекти по програма ”Еразъм,  допринасят за  

професионалното и личностно израстване на учителите и учениците, за тяхната по-

добра реализация на пазара на труда;    

 Мотивиране на ученици и учители за учене и усъвършенстване през целия живот;  

 Повишаване на интереса  към професионалното образование и обучение; 

 Сертификатът за мобилност и двата сертификата за  качество  ни задължават да  

повишаваме качеството при реализиране на бъдещи проекти и да поддържаме  

устойчивост в разпространението и трансферирането на резултатите; 

 Под ръководството на г-жа Цветелина Ангелова, момичетата от ХII
А
 клас, 

специалност “Икономист“ работиха в учебно-тренировъчна фирма „ВинРеал”ООД и 

усвояваха практически умения, които ще им бъдат необходими при тяхната бъдещата 

реализация. 

 На 27.10.2016г. в Конферентната зала на ПГСС се проведе кръгла маса на тема: 

„Проблеми и добри практики, свързани с обучението и реализацията на учениците от 

гимназията“. В нея взеха участие представители на общини Чирпан и Братя Даскалови, 

РУО Стара Загора, Дирекция Бюро по труда, Дирекция Социално подпомагане, Детска 
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педагогическа стая  при РУ Чирпан, работодатели, директори на училища, 

преподаватели от ПГСС гр. Чирпан. 

 На 30.11.2016 год. в експозиционната зала на къща-музей „П. К. Яворов“ гр.Чирпан се 

проведе тържествено връчване на удостоверенията за ниво на владеене на английски 

език на учениците от професиите „Техник на селскостопанска техника“ и 

„Ресторантьор“ с усилено изучаване на английски език; 

 За пета поредна година учениците от ПГСС взеха участие в организираната от Община 

Стара Загора и Регионалното управление по образование - Областна панорама на 

професионалното образование и кариерното ориентиране; 

 За трета поредна година, Училищното настоятелство към гимназията, организира на 21 

април 2017г. изложението „Бит и традиции в чирпанския край“, като част от проекта 

„Чирпан – минало, настояще, бъдеще“. На него се популяризират местни 

производители, традиции и занаяти, характерни за региона.  

През месец април се проведоха множество инициативи посветени на 75 годишния юбилей на 

училището: 

 Официално бе открита „Алея на проектите“, посветена на международните проекти, 

реализирани по програмите „Леонардо да Винчи“ и „Еразъм +“. Алеята ще 

продължава да се обновява, тъй като общият брой на националните и международни 

проекти, в които гимназията е взела участие надхвърля четиридесет; 

  Учениците от ЕКО клуб и клуб по Гражданско образование организираха 

интерактивно занимание с ученици от НУ“Климент Охридски“-„Подкрепям зелената 

кауза"; 

 За поредна година се проведе спортен празник за преходната купа " Спортът за една 

чиста планета"; 

  В конферентната зала на ПГСС се откри изложба под надслов: „Снимам и рисувам 

красотата на България“, в която прелестите на Родината бяха събрани във фотографии, 

рисунки и дърворезби на ученици от ПГСС, и приятели на гимназията; 

  Проведе се Среща на поколенията в сградата на ПГСС гр.Чирпан; 

 Тържествено бе отбелязана 75 годишнината от създаването на училището  със 

спектакъла „Съчинението“. 

 

Учредиха се три нови награди, които бяха връчени на юбилейното тържество: 

 Почетен плакет – за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната дейност; 

 Благодарствен плакет – за успешно партньорство и дарителска дейност; 

 Ученик на ПГСС – за високи постижения в учебната и извънкласна дейност.   

С Почетен плакет бяха отличени: 

 Таня Генова Тотева -  За цялостен принос, иновативност и европейски стил в 

образователното дело.   

 Емилия Петрова Рашева - За принос в модернизирането на професионалното 

образование; 

 Галя Христова Нинова - За принос в  изграждането на  модерната европейска визия на 

гимназията; 
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 София Николова Генова - За принос  в развитието на заложбите и интелектуалния 

потенциал на учениците; 

 инж. Жельо Танчев Даскалов -   За принос в развитието на успешното партньорство с 

бизнеса; 

 Стоянка Атанасова Търгова -   За  принос в развитието на артистичните  заложби на 

учениците; 

С Благодарствен плакет бяха отличени: 

 инж. Радослав Любомиров Гочев – изпълнителен директор на „Бъдещност“ АД, гр. 

Чирпан -  с благодарност за партньорството;  

 Георги Костадинов Зъбчев - Председател на борда на директорите  на „Бъдещност“ 

АД, гр. Чирпан - с благодарност за партньорството;  

 инж.Иван Станчев Станчев – член на  СНЦ „Училищно настоятелство към ТСС „Н. 

Стоянов“ – гр. Чирпан“  - Принос за издигане имиджа на гимназията;  

 Стайко Иванов Генов – член на  СНЦ „Училищно настоятелство към ТСС „Н. 

Стоянов“ – гр. Чирпан“ - Принос за издигане имиджа на гимназията; 

 Христо Видев Стефанов – член на  СНЦ „Училищно настоятелство към ТСС „Н. 

Стоянов“ – гр. Чирпан“ - Принос за издигане имиджа на гимназията 

 Лиляна Иванова Генова – директор и заместник-директор по производствено обучение 

на училището в периода от 1963г. до 1983г. -  За принос в развитието на земеделското 

образование. 

Наградата ученик на ПГСС получи: 

 Надежда Генова Николова от 12
а 

кл., професия: Икономист, специалност: Земеделско 

стопанство. 

 

 

Учебно-техническа и материална база: 

През 2016/2017 г. бяха извършени следните ремонти: 

 Осигурена климатизация в училищните кабинети и коридори; 

 Изграждане на модерно оборудван кабинет по учебна практика, за обучение на 

ученици от спец. „Селски туризъм“  и „Производство и обслужване в заведенията за 

хранене и развлечения“; 

 На 02.03.2017 г. тържествено беше открит кабинет по металообработване. С 

партньорството и подкрепата на„Бъдещност“ АД, новият кабинет е оборудван с: 

колонна бормашина, фреза, универсален струг и струг с ЦПУ; 

 Климатици – 3 броя, за училищния павилион и двата нови кабинета по математика; 

 Лаптопи – 4 броя; 

 Проектори – 7 броя; 

 Щори; 

 ПВЦ-дограма – прозорци и врати на кабинети: „Металообработване“, „Трактори и 

автомобили“; стая на работници и пазачи; 

 5 броя охранителни камери за видеонаблюдение в учебните стаи на 2-рия етаж, 

окабеляване; 
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 Закупен е нов лек автомобил; 

 Текущи ремонти; 

 Училището разполага с три добре оборудвани компютърни кабинета,  6 бр. 

мултимедийни проектора, 3 бр. интерактивни дъски. Липсата на единна 

информационна и комуникационна среда и бързата амортизация на компютърно и 

терминално оборудване, както и липсата на национална ИКТ инфраструктура за 

съхранение и обработка на образователна и научна информация е сериозна пречка 

пред развитието на ефективно образование; 

 Подготвени 2 нови учебни кабинета за обучение по общообразователни дисциплини за 

учебната 2017/18г.;  

В ПГСС има следните кабинети: оборудвана е зала по ресторантьорство и барманство и 

учебна кухня, РЗАХ и лаборатория, химия и ООС – ремонтирани по проект с Германското 

посолство. На територията на ПГСС е изграден и машинно-тракторен парк. 

Агротехническите мероприятия през годината са извършени в оптимални срокове и 

получената реколта е много добра. 

       Училището се финансира чрез: 

 - делегиран бюджет; 

   - собствени приходи; 

 - дарения и спонсорство; 

- формират се дарителски политики за набиране на средства чрез различни училищни 

изяви: дегустационна вечер, коледен концерт представен пред публика в залата на училището 

или в други населени места; 

 - финансиране от проекти. 

     

    Работа по проекти, участие в конкурси, връзки с НПО и други институции: 

Проекти 

 Национална програма „Без свободен час в училище”.  

 НП „Оптимизиране на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната 

структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“. 

 Национална програма „ИКТ в училище”. 

 ПМС 129 за подпомагане физическото възпитание и спорта в училище.  

 Приключи проект „Обичам природата и аз участвам“ от НК „Чиста околна среда -

2016“. 

 Приключва работата по проект по Еразъм+ „Европейска добавена стойност към 

професионалната подготовка на младите монтьори и ресторантьори“. 

 Проектът, BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и 

повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І", ще продължи и през следващата 

учебна година. 

Продължава  работата по следните проекти: 

 Национална програма „На училище без отсъствия“- мярка „Без свободен час”. 
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 Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на 

вътрешната структура на училищата, детски градини и самостоятелни общежития”; 

 Национална програма „ИКТ в училище”; 

 ПМС 129 за подпомагане на физическото възпитание и спорта в училище; 

Два нови  проекта са получили финансиране - по Ключова дейност 1 - 

"Мобилност", сектор ПОО, Програма „Еразъм+“.   

 Проект "Европейски иновации в основните умения на бъдещите земеделци и 

ресторантьори" за практика на 20 ученика в Португалия. 

  Проект "Надграждане на професионални знания и умения на ученици от 

специалности "Механизация на СС" и "Растителна защита", за практика на 30 ученика 

в Италия, създаден с партньорството на „Подготовка и управление на програми и 

проекти“ ЕООД гр.София. 

 

Конкурси и състезания 

През изминалата учебна година наши ученици взеха участие в следните конкурси и 

състезания: 

 Членовете на екоклуба взеха участие в обявения от Националният ученически 

екопарламент конкурс, на тема: „ВОДАТА Е ЖИВОТ“, посветен на Международния 

ден на водата – 22 март. Завоювани са две първи места от Христо Нинов 8а кл. за 

фотография и Мелиса Сюлейманова 9б кл. за рисунка;  

 На 28.02.2017г. в ПГСС се проведе първи училищен кръг от национални състезания: 

„Най – добър млад готвач“ и „Най – добър млад сервитьор“ между учениците от XI A 

клас, специалности „Производство и обслужване в заведенията за хранене и 

развлечения“ и „Селски туризъм“. Целта бе да се представи практическо приложение 

на формирани в процеса на обучение знания и умения. Представилите се най-добре 

взеха участие в областния кръг на състезанието в Ст. Загора. 

 На 21 - 23 април 2017 г., учениците - Христо Нинов и Стоян Желязков, взеха участие в 

V-тото Международно състезание по екология "Земята - позната и непозната", което се 

проведе в Земеделска гимназия - град Сандански. 

 Ученици участваха със свои творби в националния конкурс „Водата – извор на живот“. 

Конкурсът е организиран от МОН, РУО – гр. Бургас, Национален дворец на децата и 

ОДК – гр. Бургас. Тази година мотото на конкурса бе: „Чиста вода –здраве за всички”. 

  Цветелина Шишева, ученичка от 10б кл. бе удостоена с III-то място на Националния 

конкурс "За хляба наш", организиран от община Благоевград. 

 Учениците  Михаил Ковачев, Иван Ракаджиев и Кристиян Мънчев – взеха участие във 

фотографски конкурс „Европа през моя обектив“, организиран от Областен 

информационен център гр. Стара Загора, по повод 10 години членство на България в 

Европейския съюз. Кристиян Мънчев бе отличен с награда. 

  На 3 юни 2017 г. се проведе Националният конкурс за рецитация на Яворова поезия 
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„Подир сенките на облаците“, организиран от къща музей „Пейо Крачолов Яворов“, на 

който нашите момчета и момичета се състезаваха в трета възрастова група. Те се 

представиха блестящо и донесоха  много награди за училището. 

 За пореден път град Поморие засвидетелства своята любов към чирпанския поет 

Яворов. Част от „Яворови дни 2017“ беше и Националният рецитал-конкурс по 

произведения на Яворов, където участва и ПГСС с трима свои представители – Даяна 

Георгиева, Десислава Иванова и Георги Георгиев. Младите рецитатори се представиха 

блестящо, завладявайки публика и жури. В красивото лятно кино „Яворов“ се проведе 

и гала концерта, на който бяха допуснати 25 участници от близо 70. До финала 

достигна Десислава Иванова, която достигна до вълнуващото трето място. 

  На 2 и 3 юни Христо Нинов,  от 9а кл. и г-жа София Генова – преподавател по 

биология и ЗО и ръководител на екоклуба взеха участие в Националния екофорум, 

организиран със съдействието на Националния ученически екопарламент – град 

София, община Сливен и учителски колективи от града. 

Извънкласни дейности и общоградски инициативи: 

 Участие в общинско коледно тържество, с коледни песни и оригинален Флашмоб; 

 Участие в общински коледния базар с оригинални коледни играчки и сувенири;  

 И тази година учениците и учителите се включиха в благотворителна инициатива за 

подпомагане децата от Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Чирпан,  

 Участие в откриването на Яворови януарски дни - Чирпан 2017; 

 Функционира и участва в турнири  футболен клуб „ПГСС - 2012 г“.; 

 Участие в общински фестивал „Вино и любов”; 

 Учениците и преподавателите отбелязаха 22 февруари - Световен ден против тормоза 

в училище, популярен още като Ден на розовата фланелка. Чрез раздаване на флаери 

те изразиха своята съпричастност към инициативата за постигане на разбирателство 

вместо насилие в училище; 

 На 9 май в ПГСС гр. Чирпан бе отбелязан Денят на Европа. Проведе се и ученическо 

самоуправление. Инициатори за това бяха учениците от Ученическия младежки съвет; 

 Участие в Панорама на професионалното образование в област Стара Загора; 

Тържествено отбелязване Деня на християнското семейство с кулинарна изложба в 

чест на празника;  

 Панаир на професиите и изложение "Бит и традиции в чирпанския край"; 

 Спортен празник "Спортът за една чиста планета", с участие на ученици от училища от 

гр. Чирпан; 

 Участие в поход до вр. Столетов на 03.03.2017г.; 

 Участие в общоградското тържество по случай 24 май; 

 За трета поредна година на 02.05.2017г. - празника на манастира „Св. Атанасий”, с. 

Златна ливада, ученици и учители от Професионална гимназия по селско стопанство 

гр. Чирпан представиха изучаваните професии и специалности. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.701188083271882.1073741863.408547129202647&type=1
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 На 27 май 2017 година учениците от ЕКОклуб ПГСС присъстваха на организираната 

от ЦДГ „Слънце“ ЕКО ФИЕСТА. Празникът се състоя в двора на детската градина и 

протече под мотото: «Да опазим природата чиста». 

 Издаване на училищен вестник,  отразяващ интересите и живота на учениците от 

ПГСС; 

 Отразяване постиженията на училището и учениците в местните и национални медии, 

в страницата на училището и Facebook; 

 Успешно представяне на баскетболистите ни на деветия общински турнир по 

минибаскет – Чирпан 2017. Те се състезаваха в осем отбора и заеха съответно второ и 

трето място на баскетболното общинско шоу! Сребърните медали отидоха при 

Димитър Танев от 8а клас, който беше в един отбор със своя треньор – Димитър 

Търгов, а с бронзови медали се окичи отборът на Слави Славов от 10в и Иван 

Димитров от 11в клас. Осмокласникът Митко Танев беше удостоен и с грамота за най-

перспективен млад играч;  

 На 05.04.2017 г. в град Стара Загора се проведоха Областните състезания от 

Ученически игри, на които баскетболният ни отбор в групата 11-12 клас/ зае 

почетното второ място в турнира; 

 Достойно представяне на отбора на ПГСС на XVIII-ти Районни състезания на 

младежките противопожарни отряди "Млад огнеборец", които се поведоха на 

04.05.2017г; 

 Ученици от кръжоците "Млад огнеборец" и "Първа долекарска помощ" взеха участие в 

демонстрация за оказване на първа помощ и действия при бедствия и аварии, 

организирана от РСПБЗН Чирпан; 

 Политика на добро социално партниране и поддържане на добри интеграционни 

връзки с: РУО гр.Стара Загора; ДИПКУ към ТУ; Тракийски и Аграрен университети;  

Институт по полски култури; Институт по почвознание „Н. Пушкаров”; ЗК; винарски 

изби в с. Бр. Даскалови, Могилово и Чирпан; община Чирпан; кметствата на общини 

Чирпан и Бр. Даскалови; Дирекция БТ при партниране по международни проекти, за  

обучение и реализация на кадрите; Дирекция „Социално подпомагане“, МИГ Чирпан и 

др. 

  

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ 

Дейността им се изразява в обсъждане и разработване на годишните тематични 

разпределения, съобразно ДОС; участие в разискването на проектите за новите учебни 

програми и ДОС предложени от МОН;  споделяне на добри педагогически практики, участие 

в квалификационни курсове, тематични ПС, конференции и др.  

 МО от преподаватели по хуманитарни дисциплини: 

Председател: Деница Динева 

Членове: Евелина Генова, Пенка Любомирова, Тинка Петкова, Светла Радева, Стоянка 

Търгова, Елена Георгиева, Минка Станчева, Петър Шопов, Петко Гогов, Мария 
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Димова, Ирина Лазарева; 

 МО от преподаватели по природо-математически дисциплини: 

Председател:  Галина Матева 

Членове: Таня Тотева - директор, Галя  Нинова - ЗДУД, София Генова – гл. учител, Св. 

Дакова, Живка Цветкова, Златина Иванова; 

 МО от преподаватели по специални и технически дисциплини – теория и 

практика: 

 Председател: Надка Петкова 

Членове: Емилия Рашева - ЗДУПД, Иван Демирев, Стефан Стайков, Николай 

Рачевски, Цветелина Ангелова, Росица Райкова, Борислав Илиев, Величка Ницова,  

Мария Димитрова, Жельо Даскалов, Деньо Василев, Стойчо Димитров; 

 

2. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

 Комисия за квалификационна дейност: 

 Председател: Росица Райкова 

Членове: , София Генова, Цветелина Ангелова 

 Комисия за превенция на противообществените прояви на учениците: 

   Председател: Светлана Дакова 

   Членове: Таня Тотева - директор, Лиляна Христова, Стефан Стайков, Петър Шопов 

 Комисия за работа с родители и връзки с обществеността: 

    Председател: Галя Нинова 

    Членове: Светла Радева, Стоянка Търгова 

 Комисия за защита при БАК: 

      Председател: Таня Генова Тотева /Директор на ПГСС/ 

      Заместник-председател: Емилия Петрова Рашева /ЗДУПД/ 

      Секретар: Иван Митев Демирев 

       Членове: Борислав Илиев, Иван Тонев, Петър Шопов. 

 Комисия по даренията 

Председател: Р. Райкова 

Членове: Е. Генова, Г. Нинова, П. Шопов, П. Гогов 

 Комисия по етика 

Председател: Е. Генова 

Членове: Минка Станчева, Св. Радева 

 Комисия за самооценяване качеството на професионалното образование 

          Председател: Е. Рашева - ЗДУПД 

Членове: Г. Нинова – ЗДУД, Р. Райкова, С. Генова, Цв. Ангелова, Св. Радева, Н. 

Петкова 

         

          3.  УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

Към училището е сформирано настоятелство, което се включва активно в решаването на 

важни въпроси и в подпомагане работата на училището. Настоятелството продължава 

успешно своята дейност по отношение възможностите за оптимизиране на учебния процес, 
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подпомагане на ученици в неравностойно положение и популяризиране на професионалната 

гимназия. В него членуват 38 учители, родители, представители на бизнеса, общественици  и 

др. Настоятелството спечели проект по Програма за развитие на селските райони, мярка 323б 

- Опазване и подобряване на културното наследство, на тема: „Чирпан – минало, настояще, 

бъдеще”, който стартира през април 2015 год. и ще се организира в продължение на 5 години. 

 

           4. УЧЕНИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ 

През учебната 2016/17 година членове на  Ученическия младежки съвет са 37 ученика 

от 8 до 12 клас. Инициативите, в които взеха участие са следните: 

Месец октомври:  

- Актуализиране на състава на УМС. Избор на председател.  

- Участие на Надежда Николова в среща на ученическите младежки съвети в гр. 

Хасково. 

Месец ноември: 

- Обявяване на училищни коледни конкурси – за коледна снимка и най-добре украсена 

класна стая.  

Месец декември: 

- Организиране на благотворителна акция – набиране на средства за децата от центъра 

за настаняване от семеен тип в гр. Чирпан. Със събраните средства бяха закупени 

лакомства и дарени на децата по повод Деня на християнското семейство.   

- Участие в коледното тържество на училището. Отчитане на обявените конкурси. 

Изработено е табло с отличените снимки. 

Месец януари: 

- Участие на членовете на ученическия съвет в изготвянето на  статутите за удостояване 

с наградите: Почетен плакет, Благодарствен плакет и Ученик на ПГСС. 

- Участие с предложения в номинациите за награди в различните категории. 

- Предложение на членове на УМС за представители в Обществения съвет.  

За представители в ОС бяха избрани: Раиса Петрова ученичка от 9а клас и Иван Краев – 

ученик от 10 в клас. За резервен член бе избран: Пламен Копчев от 10в клас. 

Месец февруари: 

- Членовете на ученическия съвет взеха решение да участват в: отбелязване на 1 март; 3 

март; 22 април –  изложение „Бит и традиции в чирпанския край“; 9 май Ден на Европа 

и ученическото самоуправление;  

- Излъчване на предложения за носители на наградите „Благодарствен плакет“ и 

„Почетен плакет“. 

- Председателят на ученическия съвет Росица Христозова участва в комисията за 

разглеждане на  постъпилите предложения за удостояване с наградите „Благодарствен 

плакет“ и „Почетен плакет“. 

Месец април: 

- Излъчване на предложение относно удостояване с наградата „Ученик на ПГСС“. 

- Мария Дончева – член на ученическия съвет, участва в заседание на педагогическия 

съвет и представи решението на УС за удостояване с наградата  „Ученик на ПГСС“. 
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Наградата бе връчена на празника на училището на Надежда Николова – член на 

ученическия съвет. 

Месец май: 

- Организиране и участие в деня на ученическото самоуправление и деня на Европа - 9 

май. 

- Участие  във фотоконкурса „Европа през моя обектив“, обявен от ОИЦ Стара Загора. 

5. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ : 

 училищен вестник; 

 рекламни материали; 

 плакати, флаери, брошури; 

 разработки на уроци с приложени ИКТ или предлагащи добри педагогически 

практики, презентации към учебното съдържание, доклади, лекции представени от МО 

на тематичните педагогически съвети. Материалите ще се събират, с цел издаването 

им. 

 

ІІ. Мисия и визия на училището 

Визия    

          Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Чирпан e водещо професионално 

учебно заведение, единственото в региона обучаващо кадри в областта на селското 

стопанство, икономиката и туризма. Като училище с дългогодишна история и утвърден 

авторитет, ПГСС предлага висококачествена общообразователна и професионална 

подготовка, формира национални и общочовешки добродетели, дава възможност за успешна 

професионална реализация. 

      Училището работи за цялостното интелектуално израстване на своите ученици, задава 

високи стандарти за духовен живот в условията на глобализиращия се свят, разгръща 

възможностите им за саморазвитие и самоусъвършенстване.  

Визията на ПГСС е съобразена с мотото: „Ученици,  имащи успех днес - подготвени за 

утрешния ден!“ 

 

Мисия 

      Подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на селското стопанство, 

икономиката, туризма, машиностроенето и създаване на уверени в своите умения и знания 

личности, готови да приемат предизвикателствата на съвремието. 

Нашата мисия е: „Качествено професионално образование – инвестиция в  бъдещето на 

България!“ 

 

ІII. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

1. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

- Подчиняване дейността на всички преподаватели в подготовката на кадри, 

притежаващи професионална адаптивност, информираност, интелектуален и 

културен потенциал, нравствени добродетели и активна гражданска позиция; 
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- Стремеж на преподавателите към непрекъснато професионално усъвършенстване, 

с цел прилагане на иновативни методи и техники на преподаване и учене за по-

ефективен УВП;  

- Създаване на условия за активна комуникация, като се поощряват способностите 

на учениците да анализират, да спорят, да дефинират и решават проблемите, както 

и уменията им да използват придобити знания за практически цели, да проявяват 

активно творческо мислене; 

- Изграждане на физически, морално здрави и дееспособни личности, готови да 

вземат граждански решения и отговорности; 

- Засилване мотивацията на учениците за по-качествено усвояване на учебния 

материал, като важен фактор за израстването им като добри специалисти в 

условията на пазарно стопанство; 

- Устойчиво качествено образование и възпитание на учениците, чрез активно 

участие в извънкласните и извънучилищни дейности. 

- Създаване на многообразен  училищен живот, чрез участия на учениците в урочни 

и извънурочни дейности, съгласно ДОС. 

- Съхраняване, осъвременяване и обогатяване на МТБ; 

- Формиране на национално самосъзнание, възпитаване у учениците на родолюбие, 

обич и уважение към родния край, както и съпричастност към глобалните 

проблеми на човечеството. 

- Контакти с частни, обществени, държавни и европейски организации и с ВУ. 

- Издигане авторитета на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. 

Чирпан, чрез развитие на училището като модерно, иновативно и привлекателно 

учебно заведение, осигуряващо необходимото равнище на общообразователна и 

професионална подготовка на личността. 

 

2. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

- Осигуряване на качествено и ефективно образование; 

- Осигуряване на безплатен транспорт за учениците от другите населени места, 

навършили 16 год.; 

- Използване на иновационни методи при обучение и самоподготовка на учениците; 

- Прилагане на ИКТ в обучението по общообразователна и професионална подготовка 

и създаване на банка с електронни уроци; 

- Повишаване на професионалната квалификация на преподавателите в ПГСС, чрез 

включването им в квалификационни курсове и в транснационални проекти; 

- Прилагане на система от показатели и критерии за оценка на качеството на работата 

на учителите и за диференциран подход при заплащането им; 

- Сътрудничество между ПГСС, Бюрото по труда, фирми, предприятия и организации, 

работещи в сферата на селското стопанство, за проучване необходимостта от кадри и 

възможностите за професионална реализация; 

- Актуализиране на професиите и специалностите, по които се извършва обучение в 

ПГСС, гр. Чирпан, съобразно изискванията на пазара на труда; 
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- Разясняване предимствата и възможностите, които предоставят училището и 

професионалното образование на територията на общините Чирпан, Братя Даскалови, 

Първомай, Димитровград и др; 

- Интегриране на ученици от различен етнически произход и такива със СОП; 

- Подписване на договори с  работодатели от региона, с цел осигуряване на реални 

работни места за ученици, при извеждане на часовете по учебна практика, както и във 

връзка с обучението по професия „Машинен техник“; 

- Засилване ролята на Училищното настоятелство за поддържане и развитие на 

дарителска дейност чрез осъществяване на взаимовръзки с фондации, държавни и 

частни фирми и други организации, с цел подпомагане на училището, чрез дарения; 

- Информиране, консултиране и ориентиране на младите хора за обучение през целия 

живот; 

- Създаване на гъвкави и адаптивни форми и методи за обучение на възрастни.  

/Валидиране на професии/. Популяризиране на програми и предлагане на обучение за 

част от друга професия; 

- Създаване на механизми  за мотивиране на учители и ученици за учене през целия 

живот, чрез участие в проекти по европейски програми; 

- Провокиране интереса  на учениците за участие в различни извънкласни форми; 

- Участие на ученици от ПГСС-гр. Чирпан в различни културни, спортни и обществени 

мероприятия на училищно, общинско, областно и национално равнище.  

- Обогатяване и усъвършенстване на материално-техническата база за съвременно и 

ефективно професионално обучение. 

 

3. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

- Подготовка на кадри, притежаващи професионална адаптивност, информираност, 

интелектуален и културен потенциал; 

- Развитие на способностите на учениците за решаване на проблеми, прилагане на 

придобитите знания и умения в практиката; 

- Засилване мотивацията на учениците за по-качествено усвояване на учебния 

материал; 

- Съхраняване, модернизиране и обогатяване на МТБ; 

- Контакти с частни, обществени, държавни и европейски организации и ВУЗ; 

Развитие на ПГСС като училище, осигуряващо качествена общообразователна и 

професионална подготовка; 

- Популяризиране на училищни дейности и добрия педагогически опит, чрез 

училищни, регионални и национални медии; 

- Предоставяне на качествено образование и обучение; 

- Намаляване броя на напусналите ученици; 

- Връщане доверието в българския учител; 

-   Повишаване професионалната квалификация на преподавателите в ПГСС – гр. 

Чирпан и подобряване на взаимодействието между дейностите на методическите 

обединения и комисии в училище; 
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-    Формиране на знания и личностни умения чрез гражданско образование  за 

активно взаимодействие със социалната среда и нагласа за учене и 

самоусъвършенстване през целия живот. Създаване на условия за формиране на 

ценностна ориентация, свързана с чувството за българска национална идентичност, 

уважение към другия, съпричастност и гражданска отговорност;  

            - Подобряване и разширяване на рекламната дейност на училището, с цел запознаване 

на обществеността с дейността и постиженията на ПГСС – гр. Чирпан, 

популяризиране на нови професии; 

- Осъществяване на дейности, свързани с подготовката и провеждането на 

Държавните зрелостни изпити за завършващите ХІІ клас ученици през 2018 година; 

- Засилена подготовка по информатика и информационните технологии, достъп до 

интернет; 

- Презентиране дейността и успехите на ПГСС – Чирпан пред младите хора и 

обществеността в града, района и страната, като училище осигуряващо много добра 

подготовка за професионална реализация в областта на селското стопанство, туризма, 

икономиката, машиностроенето; 

- Участие на Училищното настоятелство при подпомагане на талантливи ученици в 

тяхното развитие и професионална реализация; 

- Участие на Училищното настоятелство в обсъждането и въвеждането на униформено 

облекло, училищни символи и ритуали. 

- Непрекъснато подобряване и усъвършенстване на материално-техническата и 

спортна база на училището. 

            - Привличане и приобщаване на родителската общественост за участие при решаване 

на училищни проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН)  и 

Обществения съвет като органи, подпомагащ цялостната УВР; 

-Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, гарантиращи живота и 

здравето на учениците и персонала; 

- Приоритет в работата на УКБППМН е превенцията на тормоза и насилието в 

училище; 

-Дейности свързани с образователни програми на различни неправителствени 

организации и по проекти от европейските структурни фондове. 

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

 

Дейности/мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица Контрол 

- Провеждане и 

оценяване на входно и 

изходно равнище на 

знания на учениците. 

 До три седмици 

от началото на 

учебната година 

 

Преподавателите 

 

 

 

Директор  

 

 

 

- Спазване на годишните 

тематични разпре-

деления по всички 

Постоянен 

 

 

Преподавателите 

 

 

Директор 
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учебни дисциплини.   

- Определяне на 

ментори за подпомагане 

на новоназначени 

учители. 

IX. 2017 

 

гл. учител 

 

Директор 

 

- Създаване на 

библиотека с 

електронни уроци. 

2017/2018 г. 

 

гл. учител,   

преподавателите 

Директор 

 

- Използване  на 

интерактивни методи на 

обучение и на ИКТ във 

всички учебни 

дисциплини. 

Постоянен 

 

 

 

 

Гл. учител,  

преподавателите 

 

Директор 

 

 

 

 

- Провеждане на пробни 

зрелостни и квали-

фикационни изпити. 

IV.2018 

 

 

Преподаватели по 

ЗИП и специални 

предмети 

Директор 

 

 

-Провеждане на 

училищни олимпиади 

Постоянен 

 

Преподавателите 

 

Директор 

-Оптимизиране на 

държавния план-прием 

за учебната 2018/2019 г. 

чрез въвеждане на нови 

специалности, професии 

и форми на обучение в 

гимназията. 

Постоянен 

 

 

Комисия 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ, СПОРТНО-

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ЕКСКУРЗИИ 

 

Спортен календар 

 
Дейности/мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица Контрол 

- Вътрешно училищно 

първенство по футбол. 

 

X - IV 

2017/2018 г. 

 

 

 Петър Шопов, 

Петко Гогов – 

учители по ФВС 

Директор  

- Вътрешно училищно 

първенство по тенис на 

маса. 

 

X - XII 2018 

 

 

 

Петър Шопов, 

Петко Гогов –

учители по ФВС 

Директор  

- Вътрешно училищно 

първенство по шахмат и 

участие в общинското 

първенство по наредба. 

XII-IV 

2017/2018 

 

 

Петър Шопов, 

Петко Гогов –

учители по ФВС 

Директор  
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- Училищен турнир по 

ДАРТС 

II. 2018 г. Петър Шопов, 

Петко Гогов –

учители по ФВС 

Директор  

- Спортен празник за 

преходната купа на ПГСС – 

общоградско състезание. 

IV. 2018 

 

 

 

 Петър Шопов, 

Петко Гогов – 

учители по ФВС 

Директор  
 

 

- Вътрешно училищно 

първенство по волейбол. 

 

IV. 2018 

 

 

 Петър Шопов, 

Петко Гогов – 

учители по ФВС 

Директор  

- Турнир по футбол на 

малки врати. 

 

IV. 2018 г. 

 

Петър Шопов, 

Петко Гогов –

учители по ФВС 

Директор  

- Двустранни футболни 

срещи със СУ „П. К. 

Яворов”. 

 

 III. 2018 г. 

 

 

 

–  Петър Шопов, 

Петко Гогов –

учители по ФВС 

Директор  

- Участие в общинско 

футболно първенство. 

III - IV  2018 

 

Петър Шопов, 

Петко Гогов –

учители по ФВС 

Директор  

- Участие в общинското 

първенство по тенис на 

маса. 

IV. 2017 

 

 

 

 

Петър Шопов, 

Петко Гогов –

учители по ФВС 

Директор  

Конкурси 

 

Национален конкурс 

„Морето не е за една 

ваканция“ 

30. X. 2017 г. С. Генова 

 

Директор  

Национален конкурс за 

детска рисунка 

“Вълшебният свят на 

Родопите“ 

 X 2017 г. 

 

София Генова 

Елена Георгиева 

Директор   

Национален конкурс по 

фотография 

„Фотоприказка“  

 X 2017 Е. Георгиева,  

Зл. Иванова 

Директор 

Национална изложба 

конкурс „Трифон Зарезан“ 

2018 

 

Златина Иванова 

Елена Георгиева 

Директор 

Фестивал „Вино и любов“ – 

община Чирпан 

II.2018 

 

 

Г. Нинова 

Е. Генова 

Директор  

 

Национални конкурси 

„Водата извор на живот”. 

2018 г. 

 

 

София Генова 

Галя Нинова 

Директор  
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Ден на Земята  22. IV. 2018 г. 

 

Галя Нинова 

София Генова 

Светла Радева 

Директор  

„Национален парк Рила – 

познат и непознат“ - 

конкурс 

28.XI.2017 София Генова 

 

Директор  

Национален ученически 

конкурс „За хляба наш“ от 

9 до 12 клас – есе и научна 

разработка. 

2018 г. 

 

 

 

София Генова 

Светла Радева 

Елена Георгиева 

 

Директор  

 

 

 

Международен ученически 

конкурс „Заедно в 21 век“ 

за рисунки, песни, стихове, 

есета, реферати и 

мултимедийни 

презентации. 

2018 г. Св. Радева 

С. Генова 

Е. Георгиева 

Директор  

 

Национален детски конкурс 

за рисунка на кулинарна 

тематика „Рецептите на 

баба“ 

19.04.2018 М. Димитрова Директор 

Конкурс за компютърна 

рисунка „Морето, морето, 

морето……“ 

Ноември 2017 Зл. Иванова Директор  

Конкурс за компютърна 

рисунка „Любовта в нас“ 

 

17.02. 2018 Зл. Иванова Директор  

Конкурс за весели детски 

рисунки „Малките 

нашенци“ 

30.03.2018 С. Генова Директор  

Национален конкурс за 

рецитация на яворова 

поезия 

2018 г. 

 

Стоянка Търгова Директор  

 

 

Световен ден на околната 

среда 

5 VI. 2018 г. 

 

София Генова 

Светла Радева 

Директор  

 

Спортно-туристическа дейност и екскурзии: 

 

Посещение на 

Международен 

мострен панаир, гр. 

Пловдив 

ІХ и ІV-2017/18 г. 

 

 

 

Н. Петкова 

 

 

 

Директор  

 

 

 

Посещение на „Агра”, 

гр. Пловдив. 

III-2018 г. Н. Петкова 

 

Директор  

 

 

Посешение на 

„Винария”, гр. 

ІІІ-2018 Н. Петкова 

 

Директор  
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Пловдив  

Поход до паметника 

на вр. Столетов и с. 

Шипка. 

03.03.2018 Св. Радева 

Г. Нинова 

Директор 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНИЦИ 

 

Дейности/мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица Контрол 

Тържествено откриване 

на новата учебна година. 

 

15.IX.2017 г. 

 

 

 

Ст. Търгова 

Е.Георгиева 

П.Шопов 

Н.Рачевски 

Директор 

 

 

 

Отбелязване деня на 

независимостта на 

България. 

22 IX.2017г 

 

 

 

Е. Генова 

Св. Радева 

 

 

Директор 

 

 

 

Коледни тържества. 

 

XII 2017 

 

М. Димова 

Ст. Търгова 

Е. Георгиева 

 

Директор 

 

145 години от 

обесването на Васил 

Левски. 

II.2018 г 

 

 

 

Св. Радева 

 Ев. Генова 

 

 

Директор 

 

 

 

Дегустационна вечер II.2018 г. 

 

Комисия 

 

Директор 

 

Отбелязване на 1 март III.2018 г. 

 

В. Ницова,  

М. Димитрова 

Директор 

 

Великден - представяне 

на великденска и 

кулинарна изложба. 

IV.2018 г. 

 

 

 

Комисия 

 

 

 

Директор 

 

 

 

22 април – ден на Земята 

и празник на ПГСС –

училищно тържество – 

„Панаир на 

професиите”, изложение 

„Бит и традиции в 

чирпанския край“.  

IV.2018 г. 

 

Комисия 

 

 

 

 

Директор 
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9 май – ден на Европа и 

ден на ученическото 

самоуправление. 

V.2018г. 

 

Св. Радева 

 

 

Директор 

 

 

 

24 май – ден на 

славянската просвета и 

култура. Изпращане на 

абитуриенти. 

V.2018 г. Комисия 

 

Директор 

 

 

 

Ден на кандидат 

гимназиста в ПГСС. 

VІ.2018 г. С. Генова- гл. 

учител 

Директор 

 

АДМИНИСТРАТИВНА, СОЦИАЛНО-БИТОВА  И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

Дейности/мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица Контрол 

Административна дейност: 

Изготвяне на Списък - 

образец № 1 за учебната 

2017/2018 година. 

15.IX.2017 г. 

 

 

Галя Нинова 

 

 

Директор, ЗДУПД, 

Гл.счетоводител  

 

Изготвяне на Седмично 

разписание. 

 

15.IX.2017 г. 

 

 

Емилия Рашева 

ЗДУПД 

Директор  

Изготвяне на   тематични 

годишни разпределения.  

 

15.IX.2017 г. 

 

 

 

Преподавателите 

 

 

 

Директор  

 

 

Избор на комисия за 

оценка  

на резултатите от труда  

на учителите.  

22.08.2017 г. 

 

Директор  Директор  

Работа на екипа за 

подкрепа на личностното 

развитие на определено 

дете или ученик. 

постоянен 

 

Директор Директор 

Годишни планове на 

методическите 

обединения и училищни 

комисии. 

15.IX.2017 г. 

 

 

Председатели на 

МО и УК 

 

 

Директор  

 

 

 

План за изпълнение на 

държавния план-прием. 

XII.2017-I.2018 

 

 

комисия 

 

 

Директор  
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План за учебно- 

производствената 

дейност. 

15.IX.2017 

 

 

 

ЗДУПД 

 

 

 

Директор 

 

 

Актуализиране на училищните правилници и планове: 

Правилник за вътрешния 

трудов ред.  

 

01.IX.2017 г. 

 

 

Цв. Ангелова Директор  

 

Правилник за дейността 

на училището. 

 

01.IX.2017 г. 

 

 

Е. Генова 

Цв. Ангелова 

Директор  

 

Годишен план. 01.IX.2017 г. 

 

 

Св. Радева,  

С. Генова 

Директор  

 

Стратегия за развитие на 

ПГСС, гр. Чирпан. 

01.IX.2017 г. 

 

Св. Радева 

С. Генова,  

Директор  

 

План за квалифика- 

ционната дейност. 

01.IX.2017 г. 

 

Р. Райкова Директор 

Приемане на Етичен 

кодекс и Правилник на 

комисията по етика. 

15.IX.2017 г. Е. Генова Директор 

Правилник за ЗБУТ.  

 

15.IX.2017 г. Комисия Директор  

Вътрешни правила за 

индивидуална работна 

заплата. 

15.IX.2017 г. 

 

 

Комисия 

 

Директор  

 

Програма за здравно 

образование. 

15.IX.2017 г. 

 

С. Генова Директор 

 

Програма за гражданско 

образование. 

15.IX.2017 г. 

 

Св. Радева 

 

Директор  

Изготвяне на графици: 

За срочни контролни и 

класни работи;  

 

15. IX.2017г. 

 

 

Цв. Ангелова 

 

 

Директор  

За производствени 

практики; 

15.IX.2017 г. 

 

Емилия Рашева-

ЗДУПД 

Директор  

За учебните и изпитните 

сесии, задочна форма на 

обучение. 

 

15.IX.2017 г. 

 

 

 

Емилия Рашева-

ЗДУПД, 

Галя Нинова - 

ЗДУД 

Директор  
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Съставяне на  бюджет за 

финансовата 2018 г. 

 

ІX.2017 г. 

 

                           

Таня Тотева  - 

директор 

М. Козарева – гл. 

счетоводител 

Директор  

 

Отчет за изпълнението 

на бюджета 

 

I, IV, VII  и  X 

месец   

съответно за 

първо, второ, 

трето и четвърто 

тримесечие               

Таня Тотева 

директор, 

Милена Козарева     

-гл. счетоводител 

Директор 

 

Социално-битова и стопанска дейност: 

 

Технологизиране на 

основните процеси на 

въвеждане на 

информацията. 

постоянен 

 

 

 

Г. Нинова, ЗДУД 

 

 

 

Директор  

 

 

Превантивна работа с 

трудовия колектив и 

всички ученици за 

създаване на атмосфера 

за недопускане рушене 

и унищожаване на 

придобитото 

имущество. 

постоянен 

 

 

 

 

 

Преподавателите 

и кл. р-ли 

 

 

 

 

 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

Определяне на 

приоритетите при 

придобиването на 

материално-

техническата база и 

тяхното йерархическо 

подреждане. 

постоянен 

 

 

 

 

 

Директор, 

ЗДУПД, ЗДУД, 

гл. учител  

 

 

 

 

Директор  

 

 

 

 

 

Задоволяване на най-

неотложните 

потребности от учебно-

технически средства. 

 постоянен 

 

 

 

Директор,  

гл. 

счетоводител,        

преподавателите 

Директор  

 

 

Изготвяне на план за 

хигиенизиране на 

училищната сграда и 

дворните площи. 

постоянен 

 

Л. Христова - 

мед. сестра  

Директор  
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Планиране на 

строително-ремонтните 

работи. 

ІХ.2017 

 

 

Директор,  

гл. счетоводител

        

 Директор  

 

Провеждане на учение 

за евакуация на 

ученици и персонал от  

училищната сграда 

Изготвяне на план за 

работа през зимата и 

осигуряване на 

нормален учебен 

процес. 

м. Х 2017 г. 

м.IV 2018 г. 

 

 

до 30. X. 2017 

Ж.Даскалов,  

Ив. Демирев 

Директор  

 

 

Работа по проекти и програми 

 

Проект „Твоят час“ по 

ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен растеж 

2014-2020“. 

 2017/2018 Галя Нинова - 

ЗДУД,  

София Генова -  

гл. учител 

Директор 

Проекти по програма 

„Еразъм+“. 

2017/2018 

 

 

комисия Директор 

 

 

Национална програма 

„Оптимизация на 

училищната мрежа”, 

мярка „Без свободен час” 

и мярка „Изплащане 

обезщетения на 

персонала”. 

постоянен 

 

 

 

Г. Нинова 

М. Козарева 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

ПМС 129 за подпомагане 

физическото възпитание 

и спорта в училище. 

м.септември-

м.юни 

М. Козарева 

П.Шопов 

П.Гогов 

 

Директор 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Форми: самообразование, семинари, тренинги, лектории, научно-практически конференции. 

Дейности: дейностите са обвързани с плана за квалификационната дейност и с плановете на 

МО. 

Вътрешно-училищна дейност – Темите са заложени в тематичния план на заседанията на ПС. 
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Период 

на 

провежда

не 

Тема на 

квалификационнат

а дейност 

Форма на 

провеж-

дане 

Целева група Обучител или 

обучителна 

организация, 

ръководител на 

квалификационната 

форма от 

педагогическите кадри 

Отговарящ за 

провежда-

нето 

септемвр

и 

Основни насоки за 

организиране и 

провеждане на 

образователния 

процес през 

учебната година, 

планиране на 

дейността  

работна  

среща 

всички 

педагогически 

специалисти 

директор  директор 

октомври Изготвяне на 

личен план за 

развитие  

самообразо

вание 

всички 

педагогически 

специалисти 

главен учител 

председател на 

комисията по 

квалификационна 

дейност 

главен 

учител, 

председател 

на комисията 

по 

квалификаци

онна дейност 

ноември Изготвяне на 

портфолио на 

педагогическия 

специалист 

тренинг всички 

педагогически 

специалисти 

главен учител Главен 

учител 

октомври 

2017 

Видове уроци. 

Същност, 

особености. 

Тематичен 

педаго-

гически 

съвет 

/семинар/ 

всички 

педагогически 

специалисти 

Елена Георгиева директор 

ноември 

2017 

Модерни методи 

за оценяване 

знанията на 

учениците чрез 

работа по проекти 

Тематичен 

педаго-

гически 

съвет 

всички 

педагогически 

специалисти 

Цветелина Ангелова директор 

декември 

2017 

Работа с ученици 

от различни 

етноси и култури. 

Тематичен 

педаго-

гически 

съвет 

всички 

педагогически 

специалисти 

Тинка Петкова директор 

Януари 

2018 

Основни акценти 

в държавния 

образователен 

стандарт за 

статута и 

професионалното 

развитие на 

Тематичен 

педаго-

гически 

съвет 

всички 

педагогически 

специалисти 

Пенка Любомирова директор 



ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

адрес: бул. „Георги Димитров” №78 тел.:0416/93123, факс:0416/92413 

www.pgss-chirpan.com , e-mail: pgss_chirpan@abv.bg 

28 

 

учителите, 

директорите и др. 

пед. кадри. 

февруари 

2018 

Мотивация за 

повишаване 

квалификацията 

на учителите. 

Професионално 

развитие на 

учителите чрез 

квалификационни 

курсове 

Тематичен 

педаго-

гически 

съвет 

всички 

педагогически 

специалисти 

 Росица Райкова директор 

Март 

2018 

Агресивното 

поведение на 

учениците - 

причини и мерки 

за превенция 

Тематичен 

педаго-

гически 

съвет 

всички 

педагогически 

специалисти 

Живка Цветкова 

Златина Иванова 

директор 

Април 

2018 

Родителите - 

помощници или 

партньори в 

учебно-

възпитателния 

процес. 

Тематичен 

педаго-

гически 

съвет 

всички 

педагогически 

специалисти 

Галя Нинова 

София Генова 

 

директор 

Май 

2018 

Създаване на 

образователна и 

мотивираща 

образователна 

среда. Възпитание 

на общуване и 

междуетническа 

търпимост между 

учениците. 

Тематичен 

педаго-

гически 

съвет 

всички 

педагогически 

специалисти 

Светлана Дакова директор 

Юни 

2018 

Предизвикателств

а,плюсове и 

минуси при 

провеждане на 

учебна и 

производствена 

практика в реална 

работна среда. 

Тематичен 

педаго-

гически 

съвет 

всички 

педагогически 

специалисти 

Величка Ницова директор 

 

Извънучилищна квалификационна дейност  
 

Период 

на 

провежда

Тема на 

квалификационната 

Форма на 

провеждане 

Целева 

група 

Обучител или 

обучителна 

организация, 

Отговарящ за 

провеждането 
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не дейност ръководител на 

квалификационната 

форма от 

педагогическите кадри 

Ноември 

2017 

Иновативни  

подходи в учебно- 

възпитателния 

процес 

обучение 32 педагоги-

чески 

специалисти 

ДИПКУ  

гр. Стара Загора 

Директор, 

председател на 

комисията по 

квалификацион

на дейност 

 

 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

  1. Обект и предмет на контролната дейност: 

- учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 

- учебната, педагогическата и организационната работа на учителите; 

- работата на помощник-директора, обслужващия и помощния персонал; 

   2. Форми на контролната дейност: 

- педагогически проверки: превантивни, последващи, текущи. 

- административни проверки: на училищната документация, свързана с учебния 

процес; на другата документация  техническа и технологична, документи за материалните 

и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с персонала, свързана с 

финансовата дейност; 

 - проверки на социално-битовата и стопанската дейност; 

 - проверка по спазването на: правилника за вътрешния трудов ред в училището, 

училищния правилник, изготвените графици, правилника за осигуряване на безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд, седмично разписание; 

- проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО Стара 

Загора и МОН. 

   3. Срокове 

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвения план за контролна 

дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове. 

 

ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

01.09.2017г. 

1. Избор на секретар на Педагогическия съвет; 

2. Определяне на ден от седмицата за провеждане на ПС; 

3. Обсъждане и приемане  на Правилника за вътрешния трудов ред на училището; 

4. Приемане на училищните учебни планове; 

5. Уточняване и приемане на методически обединения и комисии председателите им; 

6. Приемане на Правилника за дейността на училището; 

7. Приемане на Годишния план за дейността на училището; 

8. Обсъждане и приемане на плана за квалификационна дейност; 



ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

адрес: бул. „Георги Димитров” №78 тел.:0416/93123, факс:0416/92413 

www.pgss-chirpan.com , e-mail: pgss_chirpan@abv.bg 

30 

 

9. Приемане на Стратегията за развитие  и план за действие и финансиране към нея; 

10. Определяне формите на обучение; 

11. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище; 

12. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаването на 

учениците от уязвими групи; 

13. Обсъждане и приемане на модулите по учебен предмет Физическо възпитание и спорт 

на новоприетите ученици; 

14. Приемане плана за контролната дейност на директора; 

15. Текущи. 

 

 15.09.2017г. 

1. Доклад за изпълнение решенията на предния ПС. 

2. Приемане на Плана за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение 

и труд; 

3. Приемане плана на МО и комисиите; 

4. Приемане Плана за здравно образование; 

5. Приемане на темите по гражданско образование и здравно образование при 

заместване по мярка „Без свободен час”; 

6. Приемане на Плана за БАК; 

7. Приемане на Етичен кодекс и Правилник на комисията по етика; 

8. Приемане на Спортния календар; 

9. Приемане на правилник за пропускателния режим; 

10. Приемане плана за контролната дейност на ЗДУД и на ЗДУПД за учебната 2017-18 

11. Приемане на график за класни и контролни работи; 

12. Текущи 

 

...10.2017 г.    

1. Доклад за изпълнение решенията на предния ПС. 

2. Обявяване на резултатите от проверката на ЗУД. 

3. Приемане на комисия за работа по разкриването на нови професии и 

специалности. 

4.Тематичен ПС:  Видове уроци. Същност и особености. – лектор Елена Георгиева 

5. Текущи 

 

 

...11. 2017 г. 

1.Доклад за изпълнение решенията на предния ПС. 

2.Утвърждаване списъците на учениците, които ще получават стипендии за първия учебен 

срок. 

3.Обсъждане на предложения за професии, по които ще се осъществява обучение за първи 

път през учебната 2018/2019 г. 

    4. Обсъждане нивото на компетентности на учениците и предлагане съвместни мерки 
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между учителите с цел подобряване на образователните резултати - отг. гл. учител и 

председателите на МО. 

5.Тематичен ПС:  Модерни методи за оценяване знанията на учениците чрез работа по 

проекти –лектор Цветелина Ангелова 

6.Ритмичност в изпитванията. 

7.Текущи. 

 

 …12. 2017 г. 

1.Доклад за изпълнение решенията на предния ПС. 

2.Обсъждане и приемане на предложения за професии, по които ще се осъществява 

обучение през учебната 2018/2019 г. 

3.Избор на комисия по даренията. 

4.Доклад на комисията по допускане за държавни квалификационни  изпити. 

5.Тематичен ПС: Работа с ученици от различни етноси и култури – лектор Тинка Петкова 

6.Текущи. 

 

 … 01.2018 г. 

     1. Доклад за изпълнение решенията на предния ПС. 

     2. Приемане на предложенията за държавен план-прием по професии за учебната 

2018/2019 г.          

     3.  Тематичен ПС:  Основни акценти в държавния образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и др. пед. кадри -   лектор Пенка 

Любомирова       

     4. Текущи.       

 

           …02.2018 г. 

1.Доклад за изпълнение решенията на предния ПС. 

2.Отчитане на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок на 

учебната 2017/2018 г. 

3.Обсъждане нивото на компетентности на учениците и предлагане на съвместни мерки 

между учителите с цел подобряване на образователните резултати - отг. гл. учител и 

председателите на МО. 

4.Отчет за контролната дейност на Директора, ЗДУД и ЗДУПД. 

5.Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават стипендия през ІІ срок. 

6. Тематичен ПС: Мотивация за повишаване квалификацията на учителите. 

Професионално развитие на учителите чрез квалификационни курсове – лектор Росица 

Райкова  

7.Текущи. 

 

 …03.2018 г. 

1.Доклад за изпълнение решенията на предния ПС. 

2.Ритмичност в изпитванията. 

      3.Тематичен ПС: Агресивното поведение на учениците - причини и мерки за превенция – 
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лектори Живка Цветкова и  Златина Иванова 

4.Текущи.      

                                                  

 …04.2018 г. 

    1.Доклад за изпълнение решенията на предния ПС. 

    2. Обсъждане на резултатите от учебно-възпитателната работа  с ХІІ класове. 

    3.Обсъждане нивото на компетентности на учениците и предлагане на съвместни мерки 

между учителите с цел подобряване на образователните резултати - отг. гл. учител и 

председателите на МО. 

    4. Приемане на комисия за подготовка на тържеството, по случай 24 май и изпращането на 

абитуриентите. 

     5. Тематичен ПС: Родителите - помощници или партньори в учебно-възпитателния процес 

– лектори Галя Нинова ЗДУД, София Генова – гл. учител 

     6. Текущи. 

 

              ….05.2018 

1. Доклад за изпълнение решенията на предния ПС. 

2. Тематичен ПС: Създаване на образователна и мотивираща образователна среда. 

Възпитание на общуване и междуетническа търпимост между учениците – лектор 

Светлана Дакова 

                                                                                                

…06.2018 г. 

1.Доклад за изпълнение решенията на предния ПС. 

2.Обсъждане на резултатите от УВР с VIII, ІХ, Х, ХІ класове. 

3.Приемане на график за производствената практика. 

4.Доклад на комисията по допускане на изпитите. 

5.Тематичен ПС: Предизвикателства, плюсове и минуси при провеждане на учебна и 

производствена практика в реална работна среда – лектор Величка Ницова 

6.Текущи. 

 

 …07.2018 г. 

 1.Доклад за изпълнение решенията на предния ПС. 

2. Анализ и оценка на учебно-възпитателната работа през учебната 2017/2018г. 

 3. Отчет за контролната дейност на Директора, ЗДУД и ЗДУПД. 

 4. Запознаване с примерното разпределение на часовете по учебни дисциплини за 

учебната 2018/2019  

5. Текущи. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И С ФАКТОРИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

 

Дейности/мероприятия Срок за 

изпълнен

Отговорни 

лица 

Контрол 
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ие 

Провеждане на 2 родителски срещи, на които 

родителите да се запознаят с Правилника за 

дейността на училището, характеристика на 

професията и специалността, графика на 

контролните и класни работи, графика за 

консултации на преподавателите. 

2017/18 

 

 

 

кл. р-ли 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане с родителите на учениците от VIII 

и ІХ клас   родителска среща за разясняване на 

ЗПОО,  и всички новоизлезли нормативни 

документи, свързани с обучението на 

учениците. 

30.10.2017 

 

 

 

 

кл. р-ли 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Промотиране на ПГСС – гр. Чирпан, като за 

целта се изработят видеоклипове, диплянки и 

други рекламни материали, да се работи с 

кабелните и национални телевизии, да се 

правят публикации в регионалния и 

централния печат, да се организират 

състезания по професии, информационни 

технологии и други;                             

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисия за 

работа с 

родителите и 

общественос

тта 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сключване на договори с предприятия и 

организации за извеждане на някои 

методически единици от учебната практика в 

тях, при условия отговарящи на най-новите 

научно-технически постижения; 

 

XI.2017 г. 

 

 

 

 

Директора и 

ЗДУПД 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Засилване на интеграционните връзки с 

Тракийски и Аграрен университети,  Институт 

по полски култури – гр. Чирпан, кооперации, 

производствени предприятия и др. в посока 

използване на база, специалисти, обмен на 

информация, проучване на опит и извеждане на 

производствена практика; 

постоянен 

 

 

 

 

ЗДУД и  

ЗДУПД 

 

 

 

 

 

 

Директор 
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Сключване на договори с производствени 

кооперации, фирми и предприятия, които имат 

възможност да отпуснат стипендии за най-

добрите ученици и да им осигурят работа след 

завършване на обучението. 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

Директора и 

комисията 

по даренията 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 срок: постоянен 

Търсене на  допълнителни източници за 

финансиране чрез: 

-Учебно-производствена дейност; 

-училищни инициативи – Дегустация на вина 

от чирпанския регион, представяне на Коледен 

концерт; 

-Извършване на услуги; 

-Даване под наем на помещения; 

-Квалификационни курсове; 

-Педагогически услуги; 

-Дарения, спонсорство; 

-Училищно настоятелство; 

-Привличане на средства чрез разработване на 

проекти и участие в европейски и национални 

програми за развитие. 

 

 

постоянен 

 

Директора и 

комисията 

по 

даренията, 

Училищно 

настоятел-

ство 

 

 

Директор 
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