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Настоящата стратегия за развитие на Професионална гимназия по селско стопанство за 

периода 2021/ 2024 година очертава в дългосрочен план пътя и насоките за развитие, основните 

тенденции, цели, задачи и приоритети в дейността на ПГСС, ресурсите, с които училището ще 

постигне нейното изпълнение, отчитайки специфичните особености и традиции на училищната 

образователна среда.  С реализирането на стратегията ще се отговори на очакванията на всички 

участници в образователния процес: 

- учениците – създаване на оптимални условия за обучение, възпитание и развитие на всеки 

ученик съобразно индивидуалните му способности и потребности чрез изграждане на 

образователно пространство, в което всеки ученик да намери себе си, да почувства и 

съпреживее ситуация на успех в процеса на своето обучение; 

- родителите – удовлетворяване на очакванията за съвременна организация на образователния 

процес и постигане на по-високо качество и резултати от училищното образование; 

- обществото и пазара на труда – изграждане у учениците на социално-значими жизнени 

ценности, професионално-личностни компетенции, които да отговарят на потребностите на 

обществото; 

- педагогическите специалисти – надграждане на квалификацията, олекотяване на 

административните задължения; 

Рамката на стратегията се определя от националните приоритети в областта на образованието и 

грижата за детето, представени в контекста на конкретните условия. 

 

При изготвянето на Стратегията са взети предвид следните национални документи: 

• Закон за предучилищното и училищното образование; 

• Закон за професионалното образование и обучение; 

• Закон за достъпа до обществена информация; 

• Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в република 

България (2021 - 2030); 

 

Международни документи: 

• Конвекция на ООН за правата на детето; 

• Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето /2016-2021г./; 

• Препоръка на Съвета на Европа относно ключовите компетентности на младите 

европейци; 

• Европейска референтна рамка за осигуряване качеството на професионалното 

образование и обучение. 
 

І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

УЧИЛИЩЕТО И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ФУНКЦИОНИРА (SWOT-

АНАЛИЗ) 
 

Професионална гимназия по селско стопанство е общинско  училище с дългогодишна история, 

единствено в региона, което провежда обучение по 10 професии и подготвя кадри за различни 

отрасли на икономиката: селско стопанство, машиностроене, ресторантьорство и туризъм. В 

професионалната гимназия се обучават ученици от гр. Чирпан, от населените места в общините: 

Чирпан, Братя Даскалови, Първомай и Димитровград. 
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Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

 

2018/2019 ДФО -329 15 

ЗФО-30 2 

СФО -15 1 

2019/2020 ДФО - 333 14 

СФО -9 1 

2020/2021 ДФО - 350 15 

СФО - 9 ученици 

2021/2022 ДФО - 354 15 

СФО - 9 ученици 

 

През  учебната  2020/2021 учебна година учениците в ПГСС се обучават  по следните професии 

и специалности: 

✓ професия: „Организатор на туристическа агентска дейност“, специалност: „Селски 

туризъм“; 

✓ професия: „Ресторантьор“, специалност: „Производство и обслужване в заведенията за 

хранене и развлечения“; 

✓ професия: „Електромонтьор“, специалност: „Електрообзавеждане на транспортна 

техника“; 

✓ професия: „Техник по транспортна техника“, специалност: „Автотранспортна техника“; 

✓ професия: “Техник на селскостопанска техника“, специалност: „Механизация на 

селското стопанство“; 

✓ професия: „Монтьор на селскостопанска техника“, специалност: „Механизация на 

селското стопанство“; 

✓ професия: „Машинен оператор“, специалност: „Металорежещи машини“; 

✓ професия: „Машинен техник“, специалност: „Машини и системи с ЦПУ“; 

✓ професия: „Растениевъд“, специалност: „Растителна защита“; 

✓ професия: „Техник-растениевъд“, специалност: „Трайни насаждения“. 

   

Силни страни Слаби страни Възможности 

 

1. Реализиране на план-приема и 

популяризиране дейността на училището 
- Добро планиране на план-приема и изпълнението му; 

- Обучение по  професии и специалности в различни  

професионални направления; 

 -Периодично разкриване на нови професии; 

- Обучение по професии, актуални и търсени на пазара на 

труда; 

- Осигуряване на кариерно ориентиране, чрез 

информиране и консултиране на учениците, с цел 

осъществяване на връзка между училището и пазара на 

труда; 

- Участие в проекти по програма „Еразъм+“, даващи 

възможност за придобиване на нови знания, умения и 

компетенции; 

- Демографският 

фактор в региона 

влияе отрицателно 

върху приема на 

учениците; 

- Слаборазвитата 

икономика в града 

принуждава 

семействата да 

емигрират в по-

големи градове или в 

чужбина, а от там 

намалява броя на 

учениците;  

- Намаляване на 

мотивацията на 

учениците към 

- Анализ на 

демографската 

перспектива на 

общината и 

региона във връзка 

с успешното 

реализиране на 

приема; 
- Разширяване на 

приема след 

завършено основно 

образование, чрез 

проучване на 

възможности за 
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- Равен достъп и подкрепа на личностното развитие на 

учениците чрез  осигуряване на различни видове 

стипендии, учебни помагала и транспорт; 

- Издава се училищен вестник, поддържа се web сайт и 

Facebook страница на училището, с участието на ученици 

и учители; 

- Училищни инициативи, превърнали се в градски 

тържества: Благотворителна дегустационна вечер; 

изложение „Бит и традиции в Чирпанския край“ и 

„Панаир на професиите“; 

- Поощряване на учениците, за постигнати високи 

резултати, чрез материални и морални стимули; 

- Нарастване на броя на учениците, които продължават 

образованието си във ВУЗ. 

 

придобиване на 

професионално 

образование; 

- Труден достъп за 

представяне на 

професиите, по които 

ще се осъществява 

прием пред 

учениците и техните 

родители в СУ „П. К. 

Яворов“; 

обучение отново в 

задочна форма; 

- Залагане на 

допълнителен 

план-прием за 

ученици от 

обединените 

училища и 

сключване на 

договори за 

продължаващо 

обучение на 

ученици след 

завършен първи 

гимназиален етап. 

2. Образователен процес 

- Ефективна вътрешно-училищна нормативна 

уредба; 

- Учебно-възпитателен процес насочен към 

интелектуално, емоционално, социално, духовно и 

физическо развитие и подкрепа на всеки ученик, в 

съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му; 
- Възможност за усвояване и развитие на ключови 

компетентности, необходими за практикуване на 

избраната професия; 

- Прилагане на иновативни методи и средства на 

обучение и учене; 

- Провеждане на консултации по учебни предмети, с 

ученици с образователни дефицити, и с такива 

проявяващи интерес към даден предмет; 

- Работа по НП и проекти за преодоляване на 

образователните дефицити на ученици; 

- Добра работа на екипа за допълнителна подкрепа в 

обучението на ученици със специални образователни 

потребности; 

- Добра успеваемост на НВО, ДЗИ и ДКИ; 

- Много висока успеваемост на изпитите за придобиване 

на кат. В, Ткт, Твк и Твк-З; 

- Създадени условия за оптимална организация на 

учебния процес при присъствено обучение и в ОРЕС; 

- Поддържа се позитивна училищна среда - спазване 

на ЗПУО, ПДУ, училищния План за противодействие 

на училищния тормоз, Етичния кодекс; 

- Проведено е самооценяване на качеството на 

професионалното образование, което отчита много 

добро ниво на управление, партньорства и 

образователен процес, както и ефективност на 

прилаганите механизми; 

- Провежда се обучение в реална работна среда и 

сключени договори с голяма част от работодателите 

в общината; 

- Незаинтересованост 

на голяма част от 

учениците да 

постигнат добри 

образователни 

резултати и 

професионална 

реализация; 

- Трудности при 

мотивиране на 

представителите на 

бизнеса да участват в 

Държавните изпити 

за придобиване на 

професионална 

квалификация и при 

разработване на УУП 

и програми; 

- Затруднява се 

обучението в реална 

работна среда поради 

малкия капацитет на 

фирмите в повечето 

направления; 

-Включването на 

родителите, в 

създаването и 

развитието на 

училищни политики е 

крайно 

незадоволително; 

- Нормативните 

уредби за 

партньорство между 

бизнеса и 

образованието не са 

на необходимото 

ниво, което влияе и 

на взаимодействието 

между тях; 

- Трудно 

приобщаване на 

- Подкрепа на 

личностното 

развитие на 

учениците, 

превенция на 

обучителните 

трудности и ранно 

оценяване на риска 

- Ранно 

идентифициране на 

учениците в риск 

чрез проучване и 

оценка на 

потребностите и 

интересите им, 

откриване и 

предотвратяване на 

причините, които 

биха довели до 

отпадане от 

училище; 

- Превенция на 

агресията и 

противообществен

ите прояви; 

- Повишаване на 

капацитета на 

учителите за 

промяна на стила и 

методите на работа 

и ориентиране на 

обучението към 

потребностите на 

отделната личност; 

- Повишаване на 

квалификацията, 

обмяна на добри 

педагогически 



5 
 

- Дигитализация на учебния процес, чрез която се 

оптимизира процесът на обучение, повишава се 

неговата ефективност и се подпомага навлизането на 

иновации, базирани на ИКТ; 

- Въвеждане на компетентностния подход в училище. 

Ориентиране на обучението към придобиване на 

комплекс от ключови компетентности за 

овладяването на знания и умения и прилагането им в 

живота. Учителят не е само източник на информация, 

а и партньор и ментор; 

- Акцентиране върху формиране на научна и 

дигитална грамотност и дух на предприемчивост и 

иновации; 

- Създадена и функционираща учебно-тренировъчна 

фирма, чрез която учениците доизграждат знания, 

умения и развиват компетенции за организирането, 

функционирането и отчитането  при реални условия; 

- Работи се по НП „Без свободен час“, което 

обогатява знанията на учениците по теми, свързани 

със здравното и гражданско образование; 

- Провеждат се инициативи за ефективно 

приобщаване на родителите за участие в живота на 

училището; 

- Активна дейност и сътрудничество с Обществения 

съвет и Училищното настоятелство при 

реализирането на съвместни  инициативи; 

- За осигуряване на възможности за продължаващо 

образование, ПГСС поддържа добри делови контакти 

с висши учебни заведения - Аграрен университет, гр. 

Пловдив, Тракийски университет, гр. Стара Загора и 

Университет по хранителни технологии; 

-Възможност за провеждане на кандидат-студентски 

изпити в училище. 

- Взаимодействие на училището с Дирекция 

„Социално подпомагане“, МКБППМН, РПУ и други 

институции, свързани с обхвата на ученици. 

учениците от 

малцинствените 

групи; 
- Липсва ефективна 

обратна връзка от 

страна на 

партниращите 

институции при 

положени съвместни 

усилия за справяне с 

трудни ситуации; 

- Ниски резултати на 

ДЗИ по БЕЛ на 

учениците от ромски 

произход; 

- Наличие на 

ученици, които не се 

включват в ОРЕС, 

въпреки осигурените 

им електронни 

устройства и 

интернет; 

- Незаинтересованост 

на родители да 

присъстват на 

родителски срещи и 

невъзможност от 

страна на училището 

да ги задължи. 

 

практики и 

внедряване на 

иновации на базата 

на ИКТ; 

- Задълбочаване на  
партньорствата с 

бизнеса; 

-  Превръщане на 

училището в 

център за 

предоставяне на 

образователни 

услуги – кариерно 

ориентиране, 

извънкласни 

дейности, 

занимания със 

спорт и др.; 

- Използване на 

съвременни 

образователни 

технологии за 

мотивиране на 

учениците и 

прилагане на 

усвоените знания в 

практиката; 

- Смяна на фокуса 

на обучението от 

преподаване на 

знания към 

овладяване на 

ключови 

компетентности и 

развитие на 

способности; 

- Разширяване на 

връзките с НПО и 

реализиране на 

проекти по 

програми на ЕС. 

3. Ученици 

- През последните години, броят на постъпващите 

ученици, след завършено основно образование е 

относително постоянен. Формират се три или четири 

паралелки по различни професии и специалности. 

- Добра пълняемост на паралелките; 

- Мотивиране на учениците за участие по проекти, по 

които училището работи:  НП „Иновативни 

училища“, с одобрение за разширяване на 

иновацията; програма „Еразъм+“; НП „ИКТ в 

системата на предучилищното и училищното 

образование“; НП „Осигуряване на съвременна 

- Наблюдава се 

тенденция за 

приемане на ученици 

с по-нисък капацитет; 

- Не е малък процента 

на ученици от  

малцинствените 

групи напуснали 

преждевременно 

системата на 

образованието; 

- Голям брой 

отсъствия по 

- Разширяване на 

дейностите  за 

привличане  на 

ученици с по-висок 

капацитет; 

- Осигуряване на 

възможности за 

развитие и изява на 

талантливи 

ученици; 

-по-добра 

координация с 

институциите за 
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образователна среда“ - модули „Модернизиране на 

системата на професионалното образование“ и 

„Културните институции като образователна среда“; 

- Учредени са ежегодни награди за: осмокласници, 

приети с най-висок бал; ученик на годината; 

зрелостник отличен с награда на училищното 

настоятелство. Отличават се изявени ученици в 

учебната или извънкласната дейност, като се 

поощряват с материални и морални стимули; 

- Създадени са условия за подкрепа на 

индивидуалността на всеки ученик, чрез 

възможности за развитие и участие в училищния 

живот; 

- Разработени са: Програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи, Програма за превенция 

на ранното напускане на училище, Механизъм за 

противодействие с училищния тормоз между 

учениците, Механизъм за разрешаване на конфликти, 

Мерки за повишаване качеството на образованието, 

които периодично се обсъждат на ПС, чрез 

проследяване нивото на компетентност на 

учениците; 

- Във връзка с обучение, в условия на пандемия са 

разработени: Правила за работа в ПГСС в условия на 

Covid 19; Правила за поведение при съмнение или 

случай на  Covid; Правила за превключване от 

присъствено обучение към обучение в електронна 

среда от разстояние; 

- Пълноценна работа на Училищната комисия за 

борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни лица /УКБПМН/. За всяка ситуация с 

провинен ученик се прилага индивидуален подход; 

- Активна дейност на училищните отбори по футбол 

и баскетбол, на клуб „Гражданско образование“, Еко-

клуб и танцов състав „Хорце“; 

- Достойно представяне на ученици от ПГСС на 

общински, областни и национални конкурси, и 

състезания по професии - регионален и национален 

кръг; 

- Участие на Ученическия младежки съвет в 

ученическото самоуправление, в благотворителни 

акции и в инициативи от училищния живот; 

- Добра работа с  

уважителни и без 

уважителни 

причини на 

ученици; 
- Необходимо е по-

добро 

синхронизиране 

между работата и 

действията от една 

страна на класни 

ръководители, 

учители, ръководство 

и комисията за обхват 

и от друга страна - 

РПУ, ДСП, кметските 

управи при работа със 

застрашени от 

отпадане ученици, с 

ученици с  проблемно 

поведение и 

противообществени 

прояви.  

 

намаляване на броя 

на отпадналите и 

на учениците с 

противообществен

и прояви 
 

4. Педагогически специалисти 
- Кадрова осигуреност с квалифицирани и 

мотивирани учители, в т.ч. и педагогически съветник. 

Всички преподаватели притежават необходимата 

професионална квалификация – 23-ма са с 

магистърска степен, 2-ма - с бакалавърска, 5 - 

професионални бакалаври; 

- Висок процент от 

учителите са на 

възраст над 50 

години, като не малък 

е делът на учителите-

пенсионери; 

- Все по-голяма 

ангажираност на 

учителя в дейности 

извън учебния 

- Назначаване с 

приоритет, на 

обявените свободни 

позиции, на по-млади 

учители с нужната 

квалификация; 

- Даване на 

предложения пред 

МОН  за промяна в 

нормативната база с 
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- 60% от педагогическите специалисти имат 

придобита ПКС: 1- с I ПКС; 4-с  II ПКС; 2- с  III  ПКС  

и 13 - с V ПКС; 

- Кариерно израстване на всички педагогически 

специалисти, чрез ефективно използване  

възможностите за повишаване квалификацията на 

учителите - вътрешна квалификация  и 

междуинституционална дейност. Получаване на 

кредити, необходими при атестиране; 

- Въведено обучение за педагогическите 

специалисти, за придобиване на дигитални умения. 

Предоставен достъп до интернет и дигитални 

ресурси; 

- Наставничество, чрез методическа подкрепа на 

новопостъпили колеги; 

- Обмен на успешни педагогически практики между 

учителите в МО: на хуманитарните дисциплини, на 

природо-математическите, на специалните предмети; 

- Позитивен психологически климат сред 

педагогическия колектив, чиято дейност е насочена 

към осигуряване на качествено обучение и издигане 

имиджа на Професионалната гимназия; 

- Обмен на добри практики между учители от ПГСС 

и други педагогически колективи,чрез дейности по 

проект „Иновативно училище“ и работа по други 

проекти; 

- Учебно-възпитателната дейност е с фокус към 

прилагане на компетентностния модел и на 

иновативни методи на обучение, за усвояване на 

ключови компетентности в трите основни измерения: 

знания, умения и нагласи; 

- Акцентира се и на възпитателната работа като 

неизменна част от цялостния образователен процес; 

- Учителите търсят и прилагат нови подходи за 

повишаване на мотивацията за учене, осмисляне на 

приложимостта на придобитите знания и 

подобряване на резултатите от учебния труд; 

- Води се политика за приобщаващо образование, 

чрез изпълнение на мерки: за подкрепа на всички 

деца, които имат затруднения с усвояване на 

учебното съдържание; за кариерно ориентиране с цел 

подготовка за преход към следваща образователна 

степен; за мотивация за продължаване на 

образованието и за участие на пазара на труда. 

- Всички педагози притежават умения за обучение от 

разстояние, в електронна среда; 

- Участие при разработване и изпълнение на 

национални и европейски проекти; 

- Участие на учители в обучителни семинари и 

форуми, по проблемите на образованието; 

- Поощряване на педагогическите специалисти за 

постигнати от тях високи резултати, чрез материални 

и морални стимули; 

процес, 

допълнително 

натоварване и 

нарастване на 

отговорностите му; 

 
 

цел облекчаване на 

документацията и 

процедурите в 

образованието, а от 

там и ненужната 

ангажираност на 

учителите; 

- Насърчаване на 

учителите да 

придобиват 

професионално-

квалификационни 

степени; 

- Използване на 

разбираеми, 

атрактивни и 

съвременни средства 

за постигане на 

очакваните резултати 

от обучението – 

учебници, помагала, 

електронни ресурси; 

- Развиване на 

уменията на 

педагогическите 

специалисти за 

преподаване в онлайн 

среда и за разработка 

и използване на 

дигитално учебно 

съдържание. 
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- Заплащането на разходите за транспорт на учители 

се поема, в случай че местоработата им е в населено 

място извън местоживеенето. 

5. Управление на образованието 
- Преход от стандартизиран подход в управлението 

на образователните институции към управление, 

основано на креативност и иновации; 

- Много добра научна и практическа подготовка на 

директора за изграждане на училищна система за 

управление на качеството и създаване на подходящи 

условия за работа; 

- Добро управление на финансовите средства в 

условията на делегирани бюджети. 

- Обективност, публичност и достъпност при 

разработване и управление на бюджета; 

- Управленска култура на ръководството и връзка 

между управленските функции: планиране, 

организиране, координиране и контрол; 

- Коректно и редовно обезпечаване на средствата за 

заплати и възнаграждения, осигурителни вноски, 

ДТВ, средства за облекло. 

- Въведена от директора много добра финансова 

дисциплина, отразена в разработената Система за 

финансово управление и контрол; 

- Включването на членовете на училищния екип в 

комисии и работни групи за разработване и  

актуализиране на училищни политики, стратегии, 

планове и мерки за промяна, е средство за делегиране 

на права, разпределяне на отговорности и 

демократичност на управлението на гимназията; 

- Работеща и ефективна вътрешна нормативна 

уредба: Стратегия за развитие, с план за действие и 

финансиране; Годишен план за дейността на ПГСС; 

Разработени училищни учебни планове; ПДУ; ПВТР; 

- Екипен подход на взаимодействие между всички 

участници в образователния процес;  

- Утвърждаване на лидерството като водещ подход в 

управлението; 

- Ритуализация на училищния живот; 

- Непрекъснат мониторинг на дейностите в 

образователния процес и своевременно 

предприемане на действия за неговото подобряване. 

- Разработена е Система за управление на качеството. 

Вътрешната самооценка  на качеството се прави 

всяка година и това е процес на организационно 

развитие, основан на анализиране, планиране, 

изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на 

подобрения в работата на училището.  

- Целенасочени дейности за поддържане и издигане 

имиджа на училището; 

- Усвояване на средства по проекти; 

- Много добро сътрудничество на ръководството на 

гимназията със  синдикалните  организации, с 

 - Включване и 

ангажиране на още 

по-голям брой 

учители при 

разработване на 

стратегии, планове, 

програми и проекти; 

- Стимулиране на 

дарителската 

дейност; 

- Разширяване на 

партньорствата с 

институции и НПО. 
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положително въздействие за регулиране на 

трудовите отношения в училище; 

- Гъвкаво използване на системата за оценяване на 

постигнатите резултати от труда на педагогическите 

специалисти и на непедагогическия персонал за 

определяне на ДМС на педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал. 

-Набиране на средства от дарения; 

-Партньорствата с институции и НПО. 

 

6. Материално-техническа база 
- Много добра материална база, отговаряща на 

нуждите на съвременното образование: 

✓ Учебни кабинети по общообразователна 

подготовка; 

✓ Учебни кабинети по професионална 

подготовка; 

✓ Учебни кабинети/ работилници за извеждане 

на часовете по практическо обучение; 

✓ 2 компютърни зали; 

✓ кабинет лаборатория по природни науки; 

✓ новоасфалтирана  спортна площадка; 

✓ Конферентна  зала; 

✓ Репетиционна зала; 

✓ Учебно-информационен център; 

✓ Достъп до Интернет, Wi-Fi мрежа, видео 

наблюдение; 

✓ Павилион за закуски; 

✓ 2 Учебни автомобила за обучение по 

управление на МПС, кат. В; 

✓ Нов трактор „Ню холанд“ - за обучение по 

управление на МПС кат „Ткт“;  
✓ 2 училищни автобуса за извозване на ученици 

от населени места извън град Чирпан; 

✓ Учебно-технически средства – преносими 

компютри, мултимедии, компютърни терминални 

решения, техника за размножаване, интерактивни 

бели дъски, наличие на информационни програмни 

продукти; 

✓ Училищна библиотека; 

✓ Ще бъде открит  физкултурен салон с игрище 

за бадминтон; 

✓  Фитнес зала; 

✓ Лекарски кабинет; 

- Ежегодно обновяване и подобряване на МТБ според 

възможностите на бюджета, със средства по проекти,  

средства от дарения; 

- Създадена безопасна и защитена среда за ученици 

и учители чрез система за видеонаблюдение, СОТ и 

строг пропускателен режим.  

 

 

- Липса на достъпна 

архитектурна среда; 

 

- Създаване на банка 

с електронни уроци; 

- Обезпечаване на 

всички кабинети с 

мултимедии; 

- Изграждане на 

достъпна 

архитектурна среда 

от собствени 

средства; 

- Модернизиране на 

образователната 

инфраструктура към 

устойчиво развитие: 

условия за спорт и 

отдих, система за 

разделно събиране на 

отпадъци; 

- Изграждане на 

STEM система за 

дигитализация на 

образователния 

процес. 

ЗАПЛАХИ 
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- Демографски срив в региона, обезлюдяване, ръст на миграцията, ниска степен на раждаемост и 

в резултат намаляване броя на учениците, което ще се отрази на приема  след основно 

образование; 

- Недостатъчно формирани и развити  базови компетенции от основното образование, като 

писане, смятане и четене, което се отразява на последващото обучение; 

- Намаляване на финансирането на училището за следващите години; 

- Отрицателно влияние на обкръжаващата среда върху образователния процес; 

- Нисък социален статус и недостатъчен авторитет на българския учител, застаряващ учителски 

състав и феминизация на учителската професия; 

- Липса на учители по общообразователна и професионална подготовка; 

- Ниска заинтересованост на голяма част от родителите към случващото се в училище 

- Негативно отношение към училището и липса на мотиви за учене – по-ниски резултати от 

учебната дейност. 

 
 

   Финалният анализ на ситуацията показва, че цялостната дейност на екипа на Професионална 

гимназия по селско стопанство е насочен към оползотворяване на възможностите на вътрешната 

и външната среда, за осигуряване на качествен учебен процес. Използват се ефективно наличните 

ресурси и базата на училището, за обезпечаване на процеса на обучение, и за развитие на 

индивидуалния потенциал на всеки учител,който генерира идеи за включване на учениците в 

извънкласни дейности и общоучилищни инициативи.. Тясното сътрудничество с институции, 

извън училището разширява възможностите за обмяна на опит, създаване на доброи практики и 

развитие на нови умения, както за учителите, така и за учениците. 

   В заключение можем да обобщим, че ръководството и екипът на гимназията провеждат 

училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното 

развитие на учениците и се ангажират с постигането на планираните резултати при пълна 

прозрачност и отчетност на управлението  и повишаване компетентността на всички участници 

в образователния процес и в административното обслужване.  

II. ВИЗИЯ  

   Професионална гимназия по селско стопанство, като водещо професионално учебно заведение, 

подготвя квалифицирани средни специалисти за селското стопанство, машиностроенето, 

автотранспорта и туризма.  

   Училището предлага качествена общообразователна и професионална подготовка, съобразена 

с държавните образователни стандарти и с изискванията на Европейския съюз, базирана върху 

национални и общочовешки демократични ценности, осигуряваща пълноценна реализация на 

пазара на труда.  

   Стремежът е да се поддържа висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и 

продължаващо през целия живот образование, обучение и учене, съобразено с националните 

образователни традиции и националните приоритети. 

   Получените знания, умения и компетенции позволяват ефективно участие на учениците като 

граждани и професионалисти в ситуация на динамично променящите се социални условия и 

глобализация, с възможност за разгръщане на уменията, за саморазвитие и 

самоусъвършенстване. 
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   Създава възможност за хоризонтален и вертикален растеж на педагогическите специалисти и 

условия за ефективна работа в екип, както за подкрепа за личностното развитие на всеки ученик, 

така и за изграждане на позитивен организационен климат и развитие на училищната общност.  

 

III. МИСИЯ 

 

   Мисията на Професионална гимназия по селско стопанство е да подпомага учениците в 

развитието и усъвършенстването им в оптимална училищна среда, с квалифицирани учители и 

в партньорство с родителите. Усилията ни са насочени към придобиване от учениците, не само 

на базово образование, но и на актуални знания, умения и компетентности, които са им 

необходими, за да се реализират успешно в социалната среда, с проява на уважение към 

гражданските права на другите и отговорно собствено поведение. 

 

IV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

Партньорство и съгласуваност - активно взаимодействие и синхронизиране между 

професионалната гимназия, органите на централната и местната власт, висшите училища, 

културните институции, научните организации, социалните партньори, работодателите, 

родители и гражданското общество за постигане на целите, заложени в Стратегията; 

Иновативност - формулиране на нови подходи, мерки и дейности за постигане на целите, 

заложени в Стратегията;  

Устойчивост на резултатите – осигуряване на дългосрочни ползи/ефекти от постигнатите 

резултати;  

Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – приоритетната значимост на 

образованието, обучението и ученето в Република България изисква висока степен на 

информираност на обществото. 

 

V. ПРИОРИТЕТИ 

1. Осигуряване на качествена общообразователна и професионална подготовка, съобразена с 

държавните образователни стандарти, гарантираща успешна реализация на пазара на труда или 

в продължаващото обучение; 

2. Овладяване на информационните технологии и развитие на умения за живот в технологично 

общество; 

3. Намаляване на броя на учениците, отпаднали от образователната система и превръщане на 

усвояването на професия в привлекателна възможност за учене; 

4. Гарантиране на защитена и безопасна среда за образование, обучение и развитие за всеки 

участник в училищната общност, без дискриминация и насилие; 

5. Разширяване на възможностите за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти и другите служителите; 
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6. Разширяване на сътрудничеството с държавни и местни институции, неправителствени 

организации, работодатели, родители и други. 

VI. СТРУКТУРА, СТРАТЕГИЧЕСКИ И КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ, ОБХВАТ, 

АДМИНИСТРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ, ФИНАНСИРАНЕ 

 

❖ Стратегически и конкретни цели 

   Цялостната дейност на гимназията за продължителен период от време е фокусирана към 

реализиране на глобалната цел на образованието и е съобразена с професионалната насоченост 

и специфика на училището а именно: Изграждане на модерна и ефективна система на 

образование, в центъра на която е ученикът, с неговите личностни качества и интелектуален 

потенциал. 

 

1. Стратегическа цел 1 

Да се създадат възможности за повишаване качеството и резултатите от образователния процес 

и усвояването на професия, и за придобиване на знания, умения и компетентности необходими 

за успешна личностна и професионална реализация на учениците и съобразени с изискванията 

на държавните образователни стандарти. 

Смяна на фокуса на обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови 

компетентности и развитие на способности да се решават проблеми;  Акцентиране върху 

формиране на научна, финансова, дигитално-медийна грамотност и дух на предприемчивост и 

иновации. 

Балансирано използване на дигиталните образователни решения и на традиционното учене 

съобразно възрастта на децата;  Развиване на уменията на педагогическите специалисти за 

преподаване в онлайн среда и за разработка и използване на дигитално учебно съдържание;  

Формиране на компетентности у учениците и учителите за създаване, редактиране, обогатяване 

и актуализиране на дигитално съдържание;  Формиране на умения за безопасно използване на 

интернет, за разпознаване на рискове, заплахи, фалшивите новини и др.; 

 

Конкретни цели: 

- Да се повиши информираността на учителите относно задължителните изисквания, 

заложени в ЗПУО и в ДОС за постигане на ниво от знания, умения и компетентности; 

- Да се осигури учебен процес с високо качество на преподаване, усвояване, осмисляне и 

прилагане на знанията и уменията и създаване на нагласи за учене през целия живот; 

- Да се създадат условия за прилагане на ефективен инструментариум за оценка на 

резултатите от обучението на учениците и поддържане на мотивацията им за учене; 

- Да се използват възможностите на информационно-комуникационните технологии в 

учебния процес; 

- Да се разширят възможностите за развитие на умения за активно социално включване на 

учениците, като се използват различни форми на разширена и/или допълнителна  подготовка. 

 

2. Стратегическа цел 2 

Да се създадат възможности за прилагане на гъвкави подходи за организация и провеждане на 

професионалното образование и обучение, съобразени с изискванията на държавния 

образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия, Националната 
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квалификационна рамка, Европейската квалификационна рамка, Закона за професионалното 

образование и обучение и пазара на труда. 

 

Придобиване на  ключови компетентности чрез развитие на личностния потенциал на ученика, 

осигуряване на условия за удовлетворяване на индивидуалните му потребности и ранно 

откриване на заложбите и талантите му. Акцентът при обучението ще бъде изместен от 

възпроизвеждане на готови знания към развитие на съвременни умения и компетентности и 

практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание. 

Конкретни цели: 

1. Да се осигури професионална подготовка, отговаряща на съвременните изисквания за 

баланс между теория и практика, съобразена с потребностите на пазара на труда, с 

изискванията на Националната и Европейската квалификационна рамка; 

2. Да се създаде единна и прецизна система за определяне на съдържанието на програмите и 

оценка на постиженията  по предмети от професионалната подготовка; 

3. Да се подобри  и обогати наличната база за провеждане на успешна професионална 

подготовка; 

4. Да се разширят действащи партньорства с представители на бизнеса; 

5. Да се развие и прилага училищна политика за ранно професионално ориентиране на 

ученици, продължаващо образование, надграждане на придобитата квалификация по 

професия и кариерно развитие в избраната професия. 

 

3. Стратегическа цел 3 

Да се осигурят възможности за подкрепа на личностното развитие на всеки ученик в училищна 

среда и в системата на местните органи и структури. 

Конкретни цели: 

1. Да се развие училищна политика за подкрепа на личностното развитие 

2. Да се засили и подобри екипната работа на педагогическите специалисти; 

3. Да се осигури подкрепяща и коригираща среда за работа с изоставащи, с талантливи 

ученици и с ученици със специални образователни потребности; 

4. Да се създадат условия за подобряване на комуникацията с родителите на всекидневно 

ниво и превръщането им в партньори на училището; 

5. Да се създаде среда за разширяване на интересите, увеличаване на възможностите за избор 

и развитие на индивидуалните способности на всеки ученик. 

 

4. Стратегическа цел 4 

Да се създадат условия за превръщането на училището в желана, безопасна и защитена 

територия за ученика и за всички работещи в него.  

Прилагане на политиката за приобщаващото образование чрез изпълнение на мерки: за 

подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание; за 

кариерно ориентиране; за мотивация за продължаване на образованието и за участие на пазара 

на труда. Разширяване на спектъра от дейности чрез включване на занимания по интереси, 

насочени към развитието на личностни и междуличностни умения, както и на обхвата на 
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участниците в заниманията по интереси, чрез провеждане на изяви на училищно и 

междуучилищно ниво; 

Конкретни цели: 

1. Ефективното и адекватно прилагане на Механизма за превенция на насилието и 

тормоза на всички нива в гимназията; 

2. Да се създадат практики за обединяване на усилията за бърза реакция при 

предотвратяване на случаи на отпадане от училище и за преодоляване на други 

трудности; 

3. Да се създадат условия за равнопоставеност и ефективна социална реализация на деца 

със СОП или от различни етнически групи; 

4. Да се създаде атмосфера на недискриминация и приемане на различието на основата на 

зачитане и уважение към личното достойнство на всеки човек; 

5. Да се създадат условия за развитие на адекватна ценностна система в контекста на 

общочовешките добродетели и да се актуализира Етичния кодекс на училищната 

общност; 

6. Да се създаде среда и да се гарантират условия за подкрепа и реализиране на младежко 

участие. 

 

5. Стратегическа цел 5 

Да се поддържат условия за създаване на демократично функциониращи общности за 

повишаване на качеството и обществения контрол върху образованието. 
 

Конкретни цели: 

1. Да се разшири  установяването на устойчиво и ползотворно сътрудничество за 

подобряване на политиките в образованието с участие на гражданите  /Обществен съвет/; 

2. Да се  реализират възможности за прозрачност на училищните политики и осъществяване 

на подкрепа на училищната общност за реализиране на приоритетите си в динамично 

променящата се среда; 

3. Да се създадат условия за сътрудничество между основните субекти на училищната 

общност- ученици, учители, родители, в контекста на усещането за принадлежност към 

обща кауза и делово партньорство с Обществения съвет. 

 

6. Стратегическа цел 6 

    Да се осигурят и гарантират възможности  за актуализиране и допълване на квалификацията 

на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал и осъществяване на подкрепа 

за кариерно развитие. 

Създадени са условия за квалификация и кариерно израстване на всички педагогически 

специалисти. Дейностите са с фокус към прилагане на компетентностния модел и на 

иновативни методи на обучение. Все по-ясно се очертава необходимостта учителите да са 

креативни, иновативни и вдъхновяващи. Те трябва да умеят да мотивират младите хора за 

търсене на нови знания и формиране на изследователски и творчески интереси. Необходимо е 

учителите да провокират у учениците стремеж към постоянство и професионализъм, развитие 

и взаимопомощ.  
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Конкретни цели: 

 

1. Да се разработи система за актуализиране и ежегодно допълване на квалификацията на 

учителите на вътрешно и външно ниво; 

2. Да се създадат условия за развитие на творчеството на учителите и популяризиране на добри 

педагогически практики и иновативни методи на преподаване; 

3. Да се прилагат механизми за обективно оценяване на професионалните компетентности на 

учителите и служителите и способностите им за екипно взаимодействие; 

4. Да се разкрият и оползотворят възможности за повишаване на мотивацията на 

педагогическите специалисти  и непедагогическия персонал за ефективно трудово участие. 

 

7.  Стратегическа цел 7 

Да се разширят възможностите за прозрачно управление, администриране, контрол върху 

качеството и публичност на училищните политики 

 

Прилагане на екипен подход на взаимодействие между всички участници в образователния 

процес. Утвърждаване на лидерството като водещ подход в управлението. Дигитализация на 

управлението на училището. 

 

Конкретни цели: 

 

1. Да продължи практиката за публичност на училищните политики, изискванията, 

решенията, мониторингът и контролът върху качеството на дейността, системата за атестиране 

и документацията; 

2. Да се създаде работна среда с осигурен бърз достъп до информация за всички членове на 

училищната общност; 

3. Да се гарантират условия за създаване на гъвкави подходи и правила за ефективно 

взаимодействие с Обществения съвет, с експерти от регионалното управление на 

образованието и други имащи отношение към образованието институции; 

4. Да се създадат условия за разгръщане на творчеството на педагогическия екип, за 

прилагане на иновации в учебната работа и за изграждане на иновативно училище. 

 

VII. ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА 

   Настоящата Стратегия е основана на разбирането, че главна ценност в образователната 

система са учениците. Интересите и приоритетните дейности на участниците в образователния 

процес – учители, директори и други специалисти, са насочени към равен достъп до 

образование на всички ученици и гарантиране на качествено образование. 

   Стратегията за развитие на ПГСС, гр. Чирпан е широкообхватна и предвижда възможности за 

развитие на капацитета на всички участници в училищния живот, разширяване на контактите 

на гимназията с по-широк спектър заинтересовани страни  и създаване на пълноценна среда за 

обучение и труд. 

   Ефективното развитие на училищните политики в дългосрочен и краткосрочен план, 

реализирането на стратегическите и конкретните цели на гимназията, предполага изграждането 

на отворена, гъвкава и диалогична система, която включва всички членове на училищната 
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общност и други заинтересовани лица- ученици, учители, директор, заместник-директори, 

педагогически съветник, административни служители, непедагогически персонал, родители 

(членове на Обществения съвет, членове на училищното настоятелство), социални партньори. 

 

VIII. ФИНАНСИРАНЕ 

Професионална гимназия по селско стопанство се финансира със средства от държавния 

бюджет, определени като делегиран бюджет, който позволява по-голяма автономност на 

училището и оперативна самостоятелност при планирането и изразходването на финансовите 

средства. Делегираният бюджет е съвкупност от правомощия по финансово управление и 

изисква прецизност в прилагането на формулите по разпределение. 

   Изградената система за финансово управление и контрол на публичните средства в гимназията 

включват: 

- Определяне на цели и идентифициране на ресурси за постигането им; 

- Планиране (ежегодни изготвяне на план за приходите и разходите и компенсирани 

промени в плана); 

- Прилагане на мерки за анализ, контрол и преодоляване на потенциални рискове; 

- Текуща отчетност. 

Част от предвидените дейности в Плана на дейностите за изпълнение на Стратегията, 

предвиждат актуализиране на процедурите по системата за финансово управление и контрол, с 

оглед обвързването с Държавния образователен стандарт  за финансиране на институциите. 

Голяма част от предвидените мерки и дейности за постъпване на стратегическите цели не 

изискват допълнително финансиране. Те се реализират с активната намеса на членовете на 

училищната общност за създаване на училищни политики по осъществяване на политиките. 

   Дейностите, изискващи финансови средства се осигурява от: 

➢ Делегирания бюджет на институцията. Те се разпределят, както следва:  за подобряване 

на материално-техническата база;  за повишаване на качеството на обучение;  за развитие 

и подпомагане на педагогическите специалисти; библиотечно-информационно 

осигуряване;  за осигуряване на безопасна среда на работа и труд;  за подобряване на 

физическата среда и образователен процес;  за подпомагане на равния достъп и подкрепа 

за личностно развитие ; за ученически стипендии; за транспорт на ученици; за ученически 

спорт; за реализиране на училищни програми за превенция на отпадането; за подкрепа на 

ученици с изявени способности и др. 

➢ Целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджет; 

➢ Собствени приходи ( приходи от наем на недвижими имоти; приходи от реализация на 

продукция и услуги от практическото обучение; приходи от дарения и др); 

➢ Средства от проекти по програми, финансирани от Европейския съюз; 

➢ Допълнително финансиране осигурено за сметка на други средства по бюджета на 

финансиращия орган 

   Основно правило в ръководството и финансирането на ПГСС, град Чирпан е 

прозрачност на дейностите по управление и на финансовата рамка за обезпечаване на 

цялостната дейност на училището. 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ (АБРЕВИАТУРИ): 
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МОН – Министерство на образованието и науката; 

РУО – Регионално управление  на образованието; 

ПГСС – Професионална гимназия по селско стопанство; 

УН – Училищно настоятелство; 

УУП – Училищни учебни планове; 

УКБПМН – Училищна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и 

непълнолетни; 

ПДУ – Правилник за дейността на училището; 

ПВТР – Правилник за вътрешния трудов ред; 

ДИПКУ – Департамент за информиране и повишаване квалификацията на учителите;  

ВУЗ – висше учебно заведение; 

НА РЧР – Национална агенция „Развитие на човешките ресурси“; 

НП – Национална програма; 

ЗПУО – Закон за предучилищното и училищното образование; 

ЗПОО – Закон за професионалното обучение и образование; 

ЗДУД – Заместник-директор по учебната дейност 

ЗДУПД  – Заместник-директор по учебно-производствената дейност 

ПКС – Професионална квалификационна степен; 

ДОС – Държавни образователни стандарти 

ДФО – Дневна форма на обучение;  

ЗФО – Задочна форма на обучение; 

СФО – Самостоятелна форма на обучение; 

ЗП – Задължителна подготовка; 

ЗПП – Задължителна професионална подготовка; 

ЗИП – Задължително-избираема подготовка; 

ДЗИ – Държавен зрелостен изпит; 

ДИ за ПК – Държавен изпит за професионална квалификация; 

УВП – Учебно-възпитателен процес; 

МО – Методическо обединение; 

МТБ – Материално-техническа база; 

МКБППМН - Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и 

непълнолетни 

МПС – Моторно превозно средство; 

ИКТ – Информационни и комуникационни технологии 

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда“ 

ДСП – Дирекция „Социално подпомагане“; 

ОЗД - Отдел „Закрила на детето“ 

РЕПЛР - Регионален екип за подкрепа за личностно развитие 

ЕРС – Единни разходни стандарти; 

УКБППМН – Училищна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни; 

ДВ – държавен вестник; 

ЕПЛР - Екип за подкрепа за личностно развитие; 

ЦПЛР - Център за подкрепа за личностно развитие; 

СУ – Средно училище; 

СОП - Специални образователни потребности; 
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ЦПУ – Цифрово-програмно управление; 

НВО – Национално външно оценяване; 

НПО – Неправителствена организация; 

БЕЛ – Български език и литература; 

ОРЕС - Обучение от разстояние в електронна среда; 

РПУ – Районно полицейско управление; 

ДМС – Допълнително материално стимулиране 

СОТ - Сигнално-охранителна дейност 


