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І. Анализ на дейността на училището през предходната учебна година 

 
     За учебната 2021/2022 година Професионална гимназия по селско стопанство, предложи 

балансиран план-прием, за обучение по утвърдени за училището професии и специалности и го 

реализира успешно:  

     Сформирани бяха 4 паралелки, дневна форма на обучение, по следните професии и 

специалности: 

 VIIIа клас: 

 -  професия „Ресторантьор”, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и 

развлечения“; 

VIIIб клас: 

-  професия „Техник на транспортна техника “, специалност „Автотранспортна техника“;  

VIIIв клас: 

- професия „Техник растениевъд“, специалност „Трайни насаждения“; 

VIIIг клас: 

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

Успешно реализираният прием се дължи на ефективна реклама на професионалното 

образование, атрактивните професии и специалности, по които се предлага обучение, на успешните 

партньорства с бизнеса, добрата работа на комисията по прием на ученици,  качеството на 

обучението в ПГСС, модернизираната материална база, която непрекъснато се обновява, 

възможностите, които училището предлага за изява на ученици в различни инициативи и др.  

През изминалата учебна година в училището са се обучавали: 369 ученици - в дневна форма на 

обучение и 11 ученици – в самостоятелна. В края на учебната 2021/2022 г. успешно завършват 

средното си образование 27 зрелостника от дневна форма на обучение и 4 - от самостоятелна. 

Дипломираните дванадесетокласници са от професиите: „Организатор на туристическа агентска 

дейност“, „Техник на селскостопанска техника“, „Техник растениевъд“. 

     Резултатите от проведените през месец май държавни зрелостни изпити по учебни предмети, са 

както следва: 

-  Български език и литература  -  Среден (3,45); 

- Държавен изпит по теория и практика на професията за придобиване на степен на 

професионална квалификация: за професия „Организатор на туристическа агентска дейност“ 

/12а/ – Много добър (5,30); за професия „Техник на селскостопанска техника“ /12б/  – Добър 

(4.29); за професия „Техник растениевъд“ – Добър (3.69). 

Резултати от НВО за X клас: 

 Xа клас: БЕЛ – 23,43 точки, математика –24,97 точки, ИТИДК – 63,09 точки. 

Xб клас: БЕЛ – 15,04 точки, математика – 19,84 точки, ИТИДК – 63,25 точки. 

Xв клас: БЕЛ – 14,08 точки, математика – 22,04 точки. 

По резултати от ДЗИ и НВО, училището ни се подрежда на 10 място сред училищата от област 

Стара Загора. Това са добри резултати за гимназията. Сравнявайки резултатите, постигнати от 
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нашите зрелостници и тези в страната, могат да се направят следните изводи:  

- Образователните резултати от ДЗИ на завършващите средно образование в ПГСС са 

съпоставими с тези в национален мащаб; 

- Получените оценки от държавните изпити са добри, въпреки по-малкия брой часове по ЗИП 

в професионалните гимназии и преминаване към дистанционно обучение; 

- Успешното дипломиране на дванадесетокласниците е показател за доброто ниво на 

усвояване на учебния материал по БЕЛ,  както и по теория и практика на професията. Това 

се дължи на добрите практики в училище, като създадената от преподавателите банка с 

набор от учебни материали, даваща възможност на зрелостниците да обогатяват знания, да 

развиват умения за справяне с различни по вид задачи. За попълване на пропуските от 

учебния материал, както и за по-задълбочено запознаване с модела на изпитния тест, 

периодично се провеждат  консултации с учениците, което се осъществява и по време на 

дистанционното обучение. 

През учебната 2021/2022 година е проведено обучение за придобиване на правоспособност 

за управление на МПС кат. „В“  със следните класове: 

XIIб клас – 5 ученика; 

XIIв клас – 6 ученика; 

XIб клас – 5 ученика; 

XIв клас – 5 ученика. 

От тях успешно са положили изпит пред КАТ, както следва: 

XIIб клас – 2 ученика; 

XIIв клас – 4 ученика; 

XIб клас – 5 ученика; 

XIв клас – 4 ученика 

- Педагогически състав: 1 директор, 2 заместник директори, 1 педагогически съветник, 1 

главен учител, 12 старши учители и 15 учители.       

 От 32 педагогически специалисти, 21 притежават ПКС:  

-  І-ва    ПКС – 1; 

-  ІІ-ра   ПКС – 4; 

-  ІІІ-та   ПКС – 2; 

-  ІV-та  ПКС – 2; 

-  V-та   ПКС – 12 

- Квалификационна дейност: 

Росица Райкова, педагогически съветник- взе участие в обучение по Национални превантивни 

програми – „Кодово име: „Живот“ и „От връстници за връстници“, проведено на 01.10.2021год. в 

гр. Стара Загора. Г- жа Райкова участва и в обучение на тема „Основни категории деца и ученици 

със СОП“, проведено от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование 

- Стара Загора. 

Г-жа Тотева – директор на училището и педагогическия съветник Райкова, участваха на 

15.10.2021год. в онлайн обучение на екипите за обхват за прилагане на интегрирана оценка на деца 

в риск. 

Г-жа Нинова и г-н Йорданов участваха в обучение на тема: „Microsoft Windows 11 and Microsoft 
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Hybrid Learning tools for Modern Classrooms“ . Г-жа Нинова  участва в обучение на тема: 

„Създаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдържание“, към „РААБЕ 

България ЕООД. Г-жа Нинова и г-н Йорданов взеха  участие в уебинар: „Canva за учители - Как 

лесно и бързо да създавате изображения“. 

Г-жа Нинова и г-жа Райкова участваха в квалификационен курс на тема „ Педагогическата 

диагностика -  елемент на педагогическите емпирични изследвания“, организиран от ДИПКУ 

Стара Загора. 

Галина Матева и Петър Шопов участваха в квалификационен курс на тема „ Педагогическо 

взаимодействие между обектите и субектите в образователната система“, организиран от ДИУУ 

София. 

Надка Петкова и Емилия Рашева участваха в курс на тема: Приложение на тестовете като 

инструмент на оценка при ДКИ в професионалните училища. 

Емилия Рашева, Надка Петкова, Иван Демирев и Стефан Стайков  участваха в онлайн обучение на 

тема „"Разработване на тестове за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация", организирано от НЦПКПС  Банкя. 

Във връзка с вътрешно-институционалната квалификационна дейност, на тематични 

педагогически съвети, бяха разгледани следните теми:  

- „Тестовете като инструмент за оценяване знанията и уменията на учениците“ – Стефан Стойков; 

- „Стратегии за успешно развитие на метакогнитивни умения у учениците“ - София Генова и Галя 

Нинова; 

- „Какво са ролевите игри“ – Блага Димитрова; 

- „Процес на разработване на тестове за провеждане на държавни изпити за придобиване на 

професионална квалификация в професионалното образование“ - Надка Петкова; 

- „Девиантното поведение“ - Таня Радичкова; 

       Дейността на училището през учебната 2021/2022 година бе подчинена на основните цели и 

задачи, заложени в Годишния план и в Стратегията за развитие на училището и плана за действие 

към нея. Създадена бе система за оптимална организация, съгласуваност и контрол на  

реализираните дейности. И през изминалата учебна година учителският колектив отговорно 

отстоява професионалните си ангажименти, работата на педагогическите специалисти бе насочена  

към иновативност в преподаването и практическа насоченост на знания и умения, мотивиране и 

изява на младите хора, обучаващи се в Професионалната гимназия. Осигурената творческа свобода 

на учителите, възможностите за повишаване на квалификацията и педагогическите умения, 

подкрепата на ръководството и екипната работа осигуряват  оптимално реализиране на целите на 

УВП и издигат имиджа на училището. 

Въведен е електронен дневник, което позволи и на родителите да следят развитието на децата през 

мобилните  устройства и да осъществяват връзка с учителите; 

- От учебната 2019/2020 година, ПГСС е ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ. Същността на 

иновацията е прилагане на проектно – базирано обучение в учебните часове по: биология и 

здравно образование, информационни технологии, икономика и растениевъдство. През 

учебната 2021/2022 г. разширихме иновацията, като включихме предметите Математика, 

Екскурзоводство и туристическа анимация, Гражданско образование. В тези часове по 

определени теми се изготвиха различен тип проекти. Работата по тях бе интересна за 
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учениците и ефективна за учебно-възпитателния процес. За учебната 2022/2023 г. 

училището отново е иновативно и продължава работата по проект „Въвеждане на 

иновативен учебен метод“ - „Проектно-изследователския подход в обучението по български 

език и литература, история и цивилизации, биология и здравно образование и химия и 

опазване на околната среда“; 

 

     Независимо от обстоятелствата, свързани с пандемията в страната, и преминаването към 

дистанционно обучение, всички преподаватели и по-голямата част от учениците бързо и 

безпроблемно работиха с образователната платформа Classroom. Проведе се ползотворен учебния 

процес, което позволи успешно приключване на учебната година. 

     Дейността на училището и през изминалата учебна година се подкрепяше от Училищното 

настоятелство и Общественния съвет.   

 

В учебно-възпитателната работа е необходимо: 

- Да продължи използването на съвременни форми, методи и средства на обучение и 

възпитание по всички учебни дисциплини, като все повече се прилагат ИКТ; 

- С цел опазване здравето на учениците, на работещите в системата, на семействата и на 

околните в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от COVID-19, 

да се спазват правила за работа при обучение;  

- Да се проучи обезпечаването на учениците с електронни устройства и да се подобрят 

уменията им за работа в електронна среда, при обучение от разстояние; 

- Да продължи работата по проект „Иновативно училище“; 

- Да продължи работата по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование; 

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

- Да се продължи традицията за участие в конкурси и състезания по общообразователни и 

професионални направления, което мотивира учениците и показва силните им страни; 

- Да се провежда навременно и задълбочено информиране и консултиране на учениците, 

относно съдържанието и формата на ДЗИ, ДКИ и НВО за X клас ; 

- Да се прилага гъвкав подход при наличие на противообществени прояви, чрез дейността на 

училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, със съдействието на родители и институции; 

- Да продължи квалификационната дейност на учителите, за изучаване на нови аспекти от 

педагогическата работа и натрупване на квалификационни кредити; 

- Да се повиши взискателността по отношение опазването на училищното имущество; 

- Да се поддържат взаимоотношенията с бизнеса, като се сключват договори за 

целогодишно обучение по учебна практика на реални работни места; 

- Приоритет е работата с родителите, като се търсят нови подходи за приобщаване на 

родителите към училищния живот; 

- Да продължи обогатяването и модернизирането на  материално-техническата база и 

библиотечния фонд; 

- Да продължи връзката с образователни и културни институции, ВУЗ-ове и работодатели. 

В учебно-възпитателната работа срещаме следните затруднения: 
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- Отрицателно отношение към ученето; 

- Понижаване грамотността на учениците; 

- Съществени пропуски в знанията от минали години; 

- Липса на амбиция и стремеж за постигане на по-добри образователни резултати; 

- Слабо развити навици за учебен труд (неорганизираност, липса на системност в учебната 

работа, липса на самоконтрол); 

- Недостатъчна ангажираност на родителите, липса на грижа и контрол; 

- Отрицателно въздействие на социалната среда; 

- Допускане на безпричинни отсъствия на ученици; 
 

Силни страни на Професионална гимназия по селско стопанство: 

Работа с учениците: 

- Успешно се планира и изпълнява план-приема; 

- Предоставя се възможност за обучение в различни форми – дневна, самостоятелна и 

комбинирана, при необходимост; 

- Професиите и специалностите, по които се обучават учениците са актуални, съобразени с 

търсенето на средни специалисти на пазара на труда.  

- Ефективен учебно-възпитателен процес, който продължи и в условията на пандемична 

обстановка и дистанционно обучение. Подкрепа на учениците за обучение в електронна 

среда, от всеки класен ръководител и преподавател; 

- Ефективна работа на училищните клубове – ЕКОклуб, клуб „Гражданско образование“,  

клуб „Компютърна графика“, УТФ. Учениците се мотивират да участват в училищни, 

общински, областни и национални конкурси и състезания, което развива техните таланти; 

- Изявите на учениците в извънкласни дейности продължиха и в условията на дистанционно 

обучение. Заложените теми и дейности в програмите на клубовете се изпълниха, въпреки 

пандемичната обстановка; 

- Ученическият младежки съвет продължава участието си в училищни инициативи; 

- Добра координация и обмен на информация между ръководството на училището, класните 

ръководители, преподаватели и институции, при работа със застрашени от отпадане 

ученици, такива с проблемно поведение или с противообществени прояви; 

- Провеждат се периодични индивидуални консултации с напреднали ученици и със 

застрашени от отпадане, поради слаб успех. Тези консултации продължиха и в условията на 

дистанционно обучение, при необходимост и желание от страна на учениците; 

- Добра комуникация между класните ръководители и родителите,  ръководството и 

институциите, относно обучението и  развитието на учениците; 

- Пълноценно функционира Координиращия екип за личностно развитие на учениците и 

УКБППМН, като всеки случай на провинен ученик се разглежда отделно и се прилага 

индивидуален подход; 

- Успешно приключване на учебната година, в условията на пандемия и дистанционно 

обучение.  

Кадрови ресурси: 

В Професионална гимназия по селско стопанство работят 32 квалифицирани педагогически 

специалисти,  24 са с магистърска степен, 4 – с бакалавърска степен и 4 – с професионален 
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бакалавър. Работи 1 педагогически съветник; 

- Формирани са МО, които обменят опит, споделят добри педагогически практики, 

подпомагат се новоназначени учители, обсъждат се въпроси свързани с педагогическата 

работа; 

- Училищните комисии работят ефективно; 

- Учителите посещават семинари и курсове, което повишава професионалната им 

квалификация; 

- Всички учители преминават обучения и придобиват квалификационни кредити; 

- Наблюдава се интерес към придобиване на допълнителна квалификация или 

преквалификация; 

- Учителите участват като бенифициенти в проекти, по секторни програми на ЕС; 

- Учителите участват в разработване и управление на проекти по национални програми; 

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

училища; 
 

Наставничество 

Наставничеството дава практическа и теоретична подкрепа на работното място и едновременно с 

това подпомага новоназначения учител да свикне с професията, мотивира го към професионално 

израстване.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели: 

- По-бързо и качествено навлизане на новопостъпилите специалисти в спецификата на работа 

в училище; 

- Предаване на натрупаните професионални и личностни знания и умения от утвърдени  

            специалисти на ново постъпилите; 

- Запознаване с технологията на работа и изграждането на качествени педагогически 

специалисти. 

Форми: 
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- колективна – Педагогически съвет; 

- групова – Работа по методически обединения; 

- индивидуална – Чрез определяне на наставници за учебната 2022/2023г., както следва: 

- Янко Петков – преподавател по АЕ, с наставник  Ширин Исмаилова; 

- Мария Иванова – преподавател по БЕЛ  и история и цивилизации с наставник Блага 

Димитрова; 

- Инж. Иван Тодоров – преподавател по теория и практика, с наставник инж. Иван Демирев. 
 

Резултати: 

- Подобряване на професионалната компетентност на новоназначени учители на новото 

работно място; 

- Развитие у новоназначените специалисти на необходимите умения и способности за 

провеждане на иновативни преподавателски дейности, отговарящи на изискванията на ДОС; 

- Развитие на притежаваните от новоназначени учители специализирани познания в 

предметната област и методиката на преподаване; 

- Професионална адаптация на новоназначен учител. 
 

Образователно-възпитателен процес: 

- Педагогическият колектив работи за обезпечаване на доброто развитие на учениците, като 

се стреми да създава позитивен психологически климат в училище; 

- За учебната 2022/2023 г. училището отново е иновативно и продължава работата по проект  

„Въвеждане на иновативен учебен метод“ - „Проектно-изследователския подход в 

обучението по български език и литература, история и цивилизации, биология и здравно 

образование и химия и опазване на околната среда“; 

- Работи се по Програма за превенция на ранно напускане на училище; 

- Работи се по Програма за равни възможности и за приобщаването на учениците от 

уязвимите групи; 

- Училището е обезпечено с педагогически съветник, медиатор и екип за личностно развитие 

на учениците; 

- Г-жа Таня Тотева – директор на ПГСС и г-жа Росица Райкова – са включени в общинската 

комисия за обхващане и задържане в образователната система на ученици в задължителна 

училищна възраст; 

- Успешно реализираните проекти през годините по програма ”Еразъм +“ допринасят за  

професионално и личностно израстване на учителите и учениците и за по-добрата 

реализация на пазара на труда на младите хора;    

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

- Включване на учениците в инициативи за повишаване на интереса  към професионалното 

образование и обучение; 

- Сертификатът за мобилност и двата сертификата за  качество от европейските проекти, ни 

задължават да  повишаваме качеството при реализиране на бъдещи проекти и да 

поддържаме  устойчивост в трансферирането на резултатите; 

 

Отличия:  
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В навечерието на Деня на народните будители, директорът на училището, Таня Тотева, бе отличена 

в категория „Директор на училище“ с наградата на РУО, град Стара Загора - „Митрополит 

Методий Кусев“. Надка Петкова бе удостоена с грамота Неофит Рилски. С почетни плакети на 

празника на училището по повод 80 годишния юбилей на гимназията бяха удостоени: Таня Тотева, 

Галя Нинова, Емилия Рашева, София Генова, Светла Радева, Евелина Генова, Величка Ницова, 

Борислав Илиев, инж. Иван Демирев. 
 

Учебно-техническа и материална база: 

След реконструкция училището отново разполага с модерен физкултурен салон. 

За МТБ са закупени: 

- Комплект маса + чин 68бр.; ученически столове 40бр.; щори; климатик 1бр.; лозарски 

ножици. 

- Готварска и микровълнова печка; хладилник; стелажи; мултимедийни проектори със стойки 

9бр.; акумулаторен трион; акумулаторна ножица; климатици 6 бр.; хладилник; ъглови бюра 

2бр.; модулни маси за кабинет “Т и А“; монитор 1бр; рутери 2бр.; щори; 3D принтер; 

оборудване за учебни и ремонтни работилници; лаптопи 3бр.; МФУ 3бр.; телевизори 2бр.; 

офис столове 4бр.; термо дисплей 1 бр.; учебни пособия и стенни карти.   

- От дарение за практическо обучение на ученици е получена Верига за зареждане и 

запалване. 

- По проект “Равен достъп до училищно образование“, Дейност 1 са предоставени 

безвъзмездно: 32 бр. лаптопи за ученици, 11 бр. лаптопи за учители, шкаф за съхраняване на 

лаптопи и 9 бр. таблети за ученици. 

Ремонтирани са: кабинет по „Двигатели“, паркет за 7 кабинета,  коридор „Учебни работилници“, 

служебна дамска тоалетна на 2 етаж, изграждане на СОТ във Физкултурен салон, ПВЦ врати 2 бр., 

2 кабинета по „Електротехника“, 2 бр. тоалетни на 4 етаж, медицински кабинет, бетон пред 

„Общежитие с работилници“, В и К противопожарен хидрант, поставена Кабина за портиер на 

вход “Запад“, летящи врати на 4 етаж, видеонаблюдение на 3 и 4 етаж,  реконструкция на 

Физкултурен салон. 

Училището се финансира чрез: 

- делегиран бюджет; 

- собствени приходи; 

- дарения и спонсорство; 

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

- финансиране от проекти. 

 

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

Програми: 

1.Национална програма „Без свободен час”; 

2. НП „Оптимизиране на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на 

училищата, детските градини и самостоятелните общежития“; 

3. Национална програма „ИКТ в училище”- средства за електронен дневник и интернет свързаност; 

4. ПМС 129 за подпомагане физическото възпитание и спорта в училище;  

5. НП „Иновативно училище“. 
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Проекти: 

1. Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“;  

2. Проект: Механизъм за признаване на кредит от средното професионално образование -  АУ 

Пловдив и МОН; 

3. ПРОЕКТ 2020-1-BG-01-UD102-078769, тема: Практика в Португалия-ключ към успешна 

професионална реализация“ по програма „ЕРАЗЪМ +“; 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ 

4. Проект „Ученически практика-2“; 

5. Без свободен час - Модул „Осигуряване на допълнително възнаграждение за компенсиране 

разходите на педагогическите специалисти за консумативи при ОРЕС»; 

6. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“; 

7. Партньорство с Аграрен университет, град Пловдив, по Проект „AGRIPOL - IO2“; 

8. Проект на Международен младежки център – „Мисли локално, действай глобално!“. 
 

Участия в конкурси, състезания, олимпиади: 

През 2021/2022 учебна година наши ученици взеха участие в следните конкурси и състезания: 

1. Национален конкурс „Доброто ще спаси света“; 

2. Национален конкурс „Морето не е за една ваканция”;  

3. Национален конкурс „Златна есен“;  

4.Национален конкурс „Вълшебният свят на Родопите“, организиран от ЦПЛР – ОДК, гр. 

Кърджали; 

5. Фотоконкурс «Натюрморт «С книгой в дороге», организиран от Исаклинский 

Межпоселенческий центр культуры ( Русия ); 

6. Националния конкурс „И ти си в мене – ти родино моя“, 2022г., организиран от община 

Чирпан, къща музей „П.К. Яворов“ и фондация „Яворов“.; 

7. Националния конкурс „Съвременен прочит на Вапцаров стих“, организиран  от НЧ 

“Никола Й. Вапцаров- 1873“, гр. Тутракан; 

          8. Национален конкурс за поезия „...и мисля аз, че ти си Тя!“; 

          9. Национален конкурс за  презентация, постер или есе под надслов  „Химията – от колбата, 

през компютъра към бъдещето“; 

        10. Национален конкурс „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО”. 

 

Конференции и семинари 

-  Г-жа София Генова и г-жа Светла Радева  участваха в разработване на проект „Мисли 

глобално – действай локално“, чрез който  се организира Екологична конференция в 

училище, по повод 22 април – Ден на Земята и празник на Професионалната гимназия. 

- По проекта са изготвени: брошури „SOS пластмаса“, химикали с мотото на конференцията и 

флаери „Екологичен календар“; Създаден бе филм: „Заплахата пластмаса“ и презентация за 

училищните клубове; Организира се изложба, с рисунки и фотографии на ученици, на тема: 

„Природата обича красотата“.  

- Ученици от еко-клуба се представиха с презентация за клубната дейност, на Международна 

конференция, по проект: „Интелигентна зеленчукова градина със сензори и метеорологична 

станция“, на  НУ „Св. Климент Охридски“. 
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          Инициативи: 

- През месец септември 2021г., в ПГСС се организира борса за учебници. Инициативата е по 

идея на учениците от ЕКО-клуба; 

- Участие в празничното шествие на фестивала на лавандулата, организирано от Община 

Чирпан. 

- Учениците се включиха в инициативата „Превърни стария си телефон в дръвче!“, на 

организацията „Collect4Life“, за събиране на стари, мобилни телефони, за рециклиране. 

- ПГСС работи в партньорство с Аграрен университет, град Пловдив, по проект „Аgripol“. В 

тази връзка ученици от еко клуба подготвиха и участваха в заснемането на филм за 

хранителните навици, изразяващи се в балансирано и здравословно приемане на растителни 

храни; 

- Четене на стихове по повод 1 ноември – деня на Народните будители. 

- Коледно тържество. Госпожа Тотева – директор на училището, връчи награди на 

отличените ученици в коледните конкурси. Наградени бяха и учениците, приети с най-висок 

бал за учебната 2021 – 2022 година. 

- Изработване и подреждане на коледна украса в училище. 

- Участие в общински Коледен базар. 

- През месец февруари се проведе училищен кръг от националното състезание „Млад 

фермер“; 

- На 14 февруари с голямо настроение, балони и валентинки, учениците  отбелязаха 

празниците - Свети Валентин и Трифон Зарезан. 

       - Ден на розовата фланелка в ПГСС гр.Чирпан. 

       - Ден на дигиталното образование в ПГСС. 

- Изработване на мартеници и отбелязване на Баба Марта. 

- Отбелязване  на 25 март – Ден на търпението. 

- Отбелязване на 3 март – Със слово и цветя пред паметника на освободителите на град 

Чирпан, учениците отбелязаха националния празник. 

- Отбелязване на 80 годишния юбилей на училището. Организирани бяха тържествен 

спектакъл, екологична конференция, спортен празник. 

- Отбелязване на Европейската седмица на професионалните умения в периода 29.11-

03.12.2021 г. - Демонстрация на учениците от професия: „Автотранспортна техника. 

Изготвяне на презентации и табла от учениците обучаващи се по специалностите „Селски 

туризъм“, Растителна защита и Трайни насаждения. Учениците от специалност 

"Механизация на селското стопанство" от ПГСС гр. Чирпан, участваха в състезания по 

майсторско управление на трактор и автомобил. 

 

Младежки съвет 

1. Организация на коледни конкурси 

2. 9 май ученическо самоуправление 

3. Участие в обучение, организирано от Международен младежки център, гр. Стара Загора, за 

усвояване на умения за креативност и лидерство, работа в екип. 

4. Участие в номинацията за ученик на ПГСС, випуск 2022 

5. Отбелязване световния ден против СПИН 
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО 
 

МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ 

- МО от преподаватели по хуманитарни дисциплини: 

Председател: Минка Петкова 

Членове: Евелина Генова, Ширин Исмаилова, Светла Радева,   Петър Шопов, Димитър 

Стамболийски, Таня Радичкова, Десислава Иванова, Мария Иванова, Янко Петков; 

- МО от преподаватели по природо-математически дисциплини: 

Председател:  Галина Матева 

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

Дакова, Живка Цветкова, Мирослав Йорданов; 

- МО от преподаватели по специални предмети: 

 Председател: Надка Петкова 

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

Цветелина Ангелова, Борислав Илиев, Величка Ницова,  Мария Димитрова, Димитрина 

Иванова, Деньо Василев, Стойчо Димитров, Росица Гюзелева, Даниела Ангелова, инж. 

Иван Тодоров. 

С цел повишаване качеството на учебно-възпитателната работа в трите методически 

обединения, се осъществява: 

- обмен на идеи и споделяне на добри педагогически практики между преподавателите, по 

образователни области и професионални направления; 

- уеднаквяване на изискванията при разработване на тематичните програми по теория и 

практика за предмети от общообразователната и професионална област, според вида подготовка и 

съобразно ДОС; 

-  участие в разискване на проекти за нови учебни програми и ДОС предложени от МОН; 

- подпомагане на новопостъпили преподаватели, относно спецификата на работа и нормативни 

документи, свързани с нея; 

-   запознаване и обсъждане на нововъведения за учебната година, изказване на мнения и даване 

на становища по казуси; 

- участие на учителите в квалификационни курсове, тематични ПС, конференции и др.  

 

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, Евелина Генова 

- Комисия за защита при БАК: 

   Председател: Таня Генова Тотева /Директор на ПГСС/ 

   Заместник-председател: Емилия Петрова Рашева /ЗДУПД/ 
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   Секретар: Галина Матева 

   Членове: Борислав Илиев, Иван Тонев, Петър Шопов. 

- Комисия по даренията 

Председател: Р. Райкова 

Членове: Е. Генова,  Ц. Ангелова, П. Шопов, Д. Василев 

- Комисия по етика 

Председател: Евелина Генова 

Членове: Галя Матева, Величка Ницова; 

- Комисия за стипендиите: 

Председател: Г. Нинова 

Членове: Е. Рашева,  Цв. Ангелова, М. Козарева, Р. Райкова 

 

 

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, подпомагане на 

ученици в неравностойно положение и популяризиране на професионалната гимназия. В него 

членуват 32 души - учители, родители, представители на бизнеса, общественици  и др.  

          
 

УЧЕНИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ 

През учебната 2021/22 година членове на  Ученическия младежки съвет са 28 ученици от 8 до 12 

клас. Учениците участваха в различни инициативи на училищно и общинско ниво. 

 
 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ: 

- Училищен вестник; 

- Рекламни материали; 

- Плакати, флаери, брошури; 

- Алманах по повод 80 годишния юбилей на училището; 

- Разработки на уроци с приложени ИКТ или предлагащи добри педагогически практики, 

презентации към учебното съдържание, доклади, лекции представени от МО на тематичните 

педагогически съвети.  

-  

ІІ. Мисия и визия на училището 

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 
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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. 

   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.  

 

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. 

 

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; 

- 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 

извънкласни 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; 
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- 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; 

- Подпомагане достъпа до образование, чрез отпускане на стипендии; 

- 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 европейски 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 и машиностроенето, 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; 

- Разясняване предимствата и възможностите, които предоставя училището и професионалното 

образование на територията на общ. 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; 

- 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; 

- Сътрудничество с Обществения съвет; 

- Информиране, консултиране и ориентиране на младите хора за кариерно развитие и 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 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. 
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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; 

- Модернизиране и обогатяване на учебната среда; 

- 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; 

- Взаимодействието между методическите обединения и комисии в училище; 

- Формиране на знания и личностни умения чрез здравно, екологично, интеркултурно и 

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;  

- Рекламна дейност на училището, с цел запознаване на обществеността с дейността и 

постиженията на ПГСС и за популяризиране на нови професии; 

- Осъществяване на дейности, свързани с подготовката и провеждането на Държавните 

зрелостни и квалификационни изпити за завършващите ХІІ клас ученици през 2023 год; 

- Дейности, свързани с подготовката и провеждането на Национално външно оценяване след Х 

клас по български език и литература и математика, а по желание на учениците и по 

информационни технологии и чужд език; 

- Засилена подготовка по информатика и информационните технологии, достъп до интернет; 

- Презентиране дейността и успехите на ПГСС 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 и машиностроенето; 

- 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; 
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- 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 

 - Готовност при указания от 

здравните власти да се  

превключи към обучение в 

електронна среда от 

разстояние, съобразно 

решенията на областните 

кризисни щабове за борба с 

COVID-19; 

-Осигуряване на условия за 

непрекъснатост на 

обучението за учениците от 

рисковите групи;  

Постоянен  Кл. р-ли, 

преподаватели, 

медицинско 

лице 

Директор 

- Провеждане и оценяване на 

входно и изходно равнище на 

знанията на учениците. 

До три седмици от 

началото и края на 

учебната година 

преподавателите 

 

 

Директор  

 

 

- Изготвяне на учебни 

програми по предмети от РП 

и РПП. 

 

септември 2022г. 

преподавателите 

 

 

Директор 

 

 

- Определяне на ментори за 

подпомагане на 

новоназначени учители. 

 

септември 2022г. 

гл. учител 

 

Директор 

- Използване  на интерактив- 

ни методи на обучение и на 

ИКТ по учебни дисциплини. 

постоянен 

 

 

гл. учител,  

преподавателите 

 

Директор 

 

 

- Провеждане на пробен 

зрелостен изпит по БЕЛ. 

април 2023 г. 

 

преподаватели 

по ЗИП и 

специални 

предмети 

Директор 

 

 

-Провеждане на училищни 

инициативи по повод 22 

април - празника на 

училището. 

април 2023 г. преподавателите 

 

Директор 
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-Оптимизиране на държавния 

план-прием за учебната 

2023/2024 г., чрез въвеждане 

на нови специалности, 

професии и форми на 

обучение. 

постоянен 

 

комисия 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ, СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, 

ЕКСКУРЗИИ 
 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

 

Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни 

лица 

Контрол 

- Вътрешно училищно 

първенство по футбол. 

 

октомври - април 

2022/2023г. 

Петър Шопов, 

Димитър 

Стамболийски 

учители по ФВС 

Директор  

 

- Вътрешно училищно 

първенство по тенис на маса. 

 

октомври -декември 

2022г. 

 

Петър Шопов, 

Димитър 

Стамболийски 

учители по ФВС 

Директор  

- Вътрешно училищно 

първенство по шахмат и 

участие в общинското 

първенство по наредба. 

декември –април 

2022/2023г. 

 

 

Петър Шопов, 

Димитър 

Стамболийски 

учители по ФВС 

Директор  

- Училищен турнир по ДАРТС февруари 2023г. Петър Шопов, 

Димитър 

Стамболийски 

учители по ФВС 

Директор  

- Двустранни футболни срещи 

между ученици на ПГСС и СУ 

„П. К. Яворов”. 

 

март 2023г. 

 

 

 

Петър Шопов, 

Димитър 

Стамболийски 

учители по ФВС 

Директор  

- Участие в общинско 

футболно първенство. 

март - април  2023г. 

 

Петър Шопов, 

Димитър 

Стамболийски 

учители по ФВС 

Директор  

- Спортен празник за 

преходната купа на ПГСС. 

април 2023г. 

 

Петър Шопов, 

Димитър 

Стамболийски 

учители по ФВС 

Директор  

 

- Вътрешно училищно 

първенство по волейбол. 

 

април 2023г. 

 

 

Петър Шопов, 

Димитър 

Стамболийски 

учители по ФВС 

Директор  

- Турнир по футбол на малки 

врати. 

април 2023г. 

 

Петър Шопов, 

Димитър 

Директор  
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 Стамболийски 

учители по ФВС 

- Участие в общинското 

първенство по тенис на маса. 

април 2023г. 

 

 

 

Петър Шопов, 

Димитър 

Стамболийски 

учители по ФВС 

Директор  

 

КОНКУРСИ 
 

Национален конкурс за детска 

рисунка и фотография  

“Вълшебният свят на 

Родопите“.  

 

Национален конкурс по 

фотография „Фото-приказка“  

– Крайният срок и за двата 

конкурса е 21 октомври 2022 

г. в ОДК Кърджали; 

октомври 2022г. 

 
 

 

 

октомври 2022г. 

 

С. Генова 

Св. Радева 
 

 

 

С. Генова 

Св. Радева 

Директор 

 

 

 

 

Директор  

 

Национален конкурс за 

фотография, изобразително и 

приложно изкуство „Морето 

не е за една ваканция”.  

 

Литературен конкурс 

„Усмивка“ – разказ 

 

 XVII Национален конкурс 

"Морето, морето, морето..." за 

литературна творба и за 

компютърна рисунка 

 

 

IX Национален Ученически 

конкурс „Национален парк 

„Рила“ – познат и непознат“  

 

14 октомври 2022г. 

 

 

 

14 октомври 2022г. 

 

 

ноември 2022г. 

 

 

 

10 ноември 2022 

 

 

Г. Нинова 

С. Генова 

Г. Матева 

 

 

 

С. Генова 

Т. Радичкова 

 

 

 

 

С. Генова 

Т. Радичкова 

 

 

 

С. Генова 

 

 

Директор 

 

 

 

Директор 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Директор 
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Конкурс за рецитация на 

стихотворения на Димитър 

Данаилов и Павел Матев. 

ноември 2022г. 

 
М. Петкова  

Т. Радичкова 

Директор  

Национален конкурс 

„Родолюбие“. 

 

Училищно състезание 

“Народните будители и Аз“ 
                                                                                                          

                                         

                                                   

Национален конкурс за 

православна поезия и проза 

“Рождество на спасителя“                                                                                                                

ноември 2022г. 
 

ноември 2022г. 

 

 

 

ноември 2022г. 

Св. Радева 

 

Св. Радева 

Мария Петкова 

 

 

Е. Генова 

Директор 

 

 

 

 

 

Директор 

Литературен конкурс за 

създаване на авторски 

текстове на английски и 

немски език „Този безкраен 

свят“. 

януари – юни 2023 Ш. Исмаилова Директор 

Училищни конкурси: 

„Красотата на природата“ за 

рисунка и фотография във 

връзка с празника на 

училището. 

януари 2023г. 

 

 

С. Генова  

Св. Радева 
 

Директор 
 

 

Конкурс за фотография 

„Коледа в нас”, НДД – гр. 

София 

януари 2023 

 

С. Генова  

Св. Радева 

Директор 

Национален конкурс за 

рисунки: „Зелената планета 

през погледа на децата“; 

 

януари 2023г 

 

С. Генова  

 

Директор 

Национална изложба конкурс 

„Трифон Зарезан“. 

февруари 2023г. В. Ницова 

М. Димитрова 

Директор 
 

Национален поетичен конкурс 

„Любовта...”. 

февруари 2023г. М. Петкова 

Т. Радичкова 

Директор 

Екологична конференция „Да 

мислим екологично за 

бъдещето“ организирана от 

Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ 

март 2023г. С. Генова 

 

 

Директор  
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Конкурс за весели детски 

рисунки „Малките нашенци“. 

30.март2023г. С. Генова 

Св. Радева 

Директор  

Ден на Земята.  

Отчитане на обявените 

конкурси и откриване на 

изложба „С поглед към 

красотата и изобилието“ 

 

22. април 2023г. 

 

Галя Нинова 

София Генова 

Светла Радева 

Директор  

Национален конкурс „Лазарка 

мома гиздава“. 

април 2023г. С. Генова Директор 

 

 Нац. Конкурс „Зелената 

планета през погледа на 

децата“ - конкурс за рисунки 

април 2023г. 
 

С. Генова 
 

Директор 
 

Национален детски конкурс за 

рисунка на кулинарна 

тематика „Рецептите на баба“, 

организиран от НДД – София. 

април 2023г. 
 

 

С. Генова 
 

Директор 
 

Национален конкурс за 

рецитация на Яворова поезия. 

2022-2023 г. 

 

М. Петкова 

Т. Радичкова 

Директор  

 

 

Световен ден на околната 

среда. 

5 юни.2022 г. 

 

С. Генова 

Св. Радева 

Г. Матева 

Директор  

Нац.конкурс „Зелена планета 

2023“ – част от международен 

детски екологичен форум. 

 

юни 2023г. София Генова 

Светла Радева 

Директор 

Национален конкурс „Моята 

България“ – за художествена 

фотография. 

юли 2023 Св. Радева Директор 

 

 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЕКСКУРЗИИ 

 
 

Посещение на Международен 

мострен панаир, гр. Пловдив. 

септември 2022 - 

април 2023 г. 

Н. Петкова 

 

Директор  

 

Посещение на „Агра”, гр. 

Пловдив. 

март 2023 г. Н. Петкова Директор  

Посешение на „Винария”, гр. 

Пловдив. 

март 2023 г. Н. Петкова 

 

Директор  

Поход до паметника на вр. 

Столетов и с. Шипка. 

3 март 2023 г. Г. Нинова Директор 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНИЦИ 

 
 

Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни лица Контрол 

Тържествено откриване на 

новата учебна година. 

 

15.09.2022г. 

 

 

Т. Радичкова 

М. Петкова 

П. Шопов 

Д. Стамболийски 

Директор 

 

 

Отбелязване деня на 

независимостта на България. 

22.09.2022г. Е. Генова 

Св. Радева 

Директор 

Историческа конференция по 

повод 110 години от 

Балканска война. 

октомври-ноември 

2022г. 

Бл. Димитрова 

Св. Радева 

М. Иванова 

Г. Нинова 

Директор 

Награждаване на ученици, 

приети с най-висок бал за 

учебната 2021/2022г. 

ноември 2022 Г. Нинова-ЗДУД 

С. Генова  

Директор  

Коледни тържества. 

 

декември 2022г. 

 

Св. Радева 

С. Генова 

Г. Нинова 

Директор 

 

Годишнина от обесването на 

Васил Левски. 

февруари 2023г. 

 

Св. Радева 

 Ев. Генова 

Директор 

 

Дегустационна вечер. февруари 2023 г. Комисия Директор 

 

Отбелязване на 1 и 3 март. март 2023 г. 

 

В. Ницова,  

М. Димитрова 

Св. Радева 

С. Генова 

Директор 

 

Великден - представяне на 

изложба. 

април 2023 г. В. Ницова,  

М. Димитрова  

Директор 

22 април – Отбелязване на  

празника на ПГСС. 

- Инициативи на ЕКО-клуб, 

по повод Деня на Земята и 

празник на ПГСС:  

Изработване на 

поздравителен клип с 

екологична насоченост; 

Училищен конкурс за 

рисунка на тема: „Красота и 

изобилие“; 

април 2023 г. 

 

Комисия 

 

 

 

 

Директор 
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Организиране на изложба с 

постери на дни на природата 

и рисунки; 

-Мероприятия, посветени 

на 18 март – в Световен ден 

на рециклирането: 

Посещение до Рециклатора 

до град Казанлък; 

Изложба-конкурс за 

сувенири и пана от 

отпадъчни материали; 

Спортен празник „Спортът за 

една по-чиста планета“; 

 

„Панаир на професиите”, --

Изложение „Бит и традиции в 

чирпанския край“. 

9 май – ден на Европа и ден 

на ученическото 

самоуправление. 

май 2023г. 

 

Св. Радева 

 

 

Директор 

 

 

24 май – ден на славянската 

просвета и култура. 

Изпращане на абитуриенти. 

май 2023 г. Комисия 

 

Директор 

 

Ден на кандидат гимназиста 

в ПГСС. 

юни 2023 г. Г. Нинова – 

ЗДУД, 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 

2022/2023 година. 

15.09.2022 г. 

 

 

Галя Нинова 

ЗДУД 

 

Директор, 

ЗДУПД,  

Гл. счетов. 

Изготвяне на Седмично 

разписание. 

15.09.2022г. 

 

Емилия Рашева 

ЗДУПД 

Директор  

Актуализиране на Плана 

за развитие и 

Портфолиото на 

педагогическите 

специалисти. 

октомври 2022г. 

 

Преподавателите  

 

Директор  
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Избор на комисия за 

оценка на резултатите 

от труда  на учителите.  

септември 2022 г. 

 

Директор  Директор  

Работа на екипа за 

подкрепа на личностното 

развитие.  

постоянен 

 

Директор Директор 

Годишни планове на 

методическите 

обединения и училищни 

комисии. 

15.09.2022 г. 

 

 

Председатели на 

МО и УК 

 

 

Директор  

 

 

 

Проучване и планиране 

на план-приема за 

следващата учебна 

година. 

декември 2022 - януари 

2023 г. 

Комисия 

 

Директор  

 

План за учебно- 

производствената 

дейност. 

15.09.2022 г. 

 

ЗДУПД 

 

 

Директор 

 

 
 

Актуализиране на училищните правилници и планове 
 

Правилник за вътрешния 

трудов ред.  

15.09.2022 г. 

 

Цв. Ангелова Директор 

Правила за работа в 

условията на COVID - 19  

15.09.2022 г. 

 

Е. Рашева  

Г. Нинова 

Директор 

Правилник за дейността 

на училището. 

 

15.09.2022 г. Г. Нинова,  

Е. Генова 

Директор  

 

Годишен план за 

дейността на ПГСС. 

15.09.2022 г. Св. Радева,  

С. Генова 

Директор  

 

Стратегия за развитие на 

ПГСС, с План за 

действие и финансиране 

за периода 2020-2024г. 

15.09.2022 г. Г. Нинова ЗДУД, 

С. Генова, 

Св. Радева 

Директор  

 

План за квалификацион-

ната дейност. 

15.09.2022 г. Р. Райкова Директор 

Програма за 

предоставяне на равни 

възможности и за 

приобщаването на 

учениците от уязвими 

групи. 

 

15.09.2022 г. Св. Дакова  Директор 
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Програма за превенция 

на ранното напускане на 

училище. 

15.09.2022 г. Св. Дакова Директор 

Етичен кодекс и 

Правилник на комисията 

по етика. 

15.09.2022 г. Е. Генова Директор 

План на педагогическия 

съветник. 

15.09.2022 г. Р. Райкова Директор 

Правилник за ЗБУТ.  15.09.2022 г. Комисия Директор  

Вътрешни правила за 

индивидуална работна 

заплата. 

15.09.2022 г. Комисия 

 

Директор  

 

Програма по 

гражданско, здравно, 

екологично и интер-

културно образование. 

15.09.2022 г. С. Генова Директор 

 

Теми по гражданско, 

здравно, екологично и 

интеркултурно 

образование при 

заместване по мярка „Без 

свободен час в училище“ 

15.09.2022 г. Св. Радева 

С. Генова 

Директор  

Изготвяне на графици: 

-За срочни контролни и 

класни работи;  

15.09.2022 г. Цв. Ангелова 

 

Директор  

-За производствени 

практики; 

15.09.2022 г. Емилия Рашева-

ЗДУПД 

Директор  

-За учебните и изпитните 

сесии. 

 

15.09.2022 г. Емилия Рашева-

ЗДУПД, 

Галя Нинова - 

ЗДУД 

Директор  

 

 

Планове по: БУВОТ, 

БАК, Правилник за 

пропускателния режим. 

15.09.2022 г. Галя Матева 

Л. Христова -  

мед. сестра 

Директор 

Съставяне на  бюджет за 

финансовата 2023 г. 

 

септември 2022г. 

 

                           

Таня Тотева  - 

директор 

М. Козарева – 

гл. счетоводител 

Директор  
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Актуализиране  на: 

- План за действие и 

финансиране; 

- Годишен план. 

15.09.2021 г. Г. Нинова – 

ЗДУД 

Св. Радева 

С. Генова 

Директор 

Отчет за изпълнението 

на бюджета. 

I, IV, VII и  X месец  

съответно за първо, 

второ, трето и четвърто 

тримесечие               

Таня Тотева 

директор, 

М. Козарева, 

гл. счетоводител 

Директор 

 

СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

Технологизиране на 

основните процеси на 

въвеждане на 

информацията. 

постоянен 

 

 

Г. Нинова -

ЗДУД 

 

 

Директор  

 

 

Осъществяване на 

медицински филтър и  

недопускане в сградата 

на училището на лица 

във видимо 

нездравословно 

състояние.  

постоянен Медицинско 

лице 

Директор 

Ежедневно трикратно 

влажно почистване и 
дезинфекция на всички 

критични точки. 

постоянен Хигиенисти Директор 

Превантивна работа с 

трудовия колектив и 

всички ученици за 

създаване на атмосфера 

за недопускане рушене 

и унищожаване на 

придобито имущество. 

  постоянен 

 

 

 

 

Преподавателите 

и кл. р-ли 

 

 

 

Директор  

 

 

 

 

 

 

Определяне на 

приоритетите при 

модернизиране на МТБ. 

   постоянен 

 

 

Директор, 

ЗДУПД, ЗДУД, 

гл. учител 

Директор  

 

 

Задоволяване на най-

неотложните 

потребности от нови 

учебници, помагала и 

учебно-технически 

средства. 

   постоянен 

 

 

 

Директор,  

гл.счетовод. 

преподавателите 

Директор  
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Изготвяне на План за 

хигиенизиране на 

училищната сграда и 

дворните площи. 

    постоянен 

 

Л. Христова - 

мед. сестра  

Директор  

Планиране на 

строително-ремонтните 

работи. 

септември 2022 

 

 

Директор,  

гл. счетоводител

        

 Директор  

 

Провеждане на две 

учения за евакуация на 

ученици и персонал от  

училищната сграда. 

октомври 2022г. 

 

април 2023 г. 

Галя Матева Директор  

 

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 
 

Национална програма 

ИКТ: 

 -Средства за електронен 

дневник; 

-Средства за интернет 

свързаност; 

-Етап 1 – интерактивен 

дисплей; 

- Средства за  хардуерно 

оборудване. 

   2022/2023 

 

 

Г. Нинова - 

ЗДУД 

 

Директор 

 

 

Национална програма 

„Оптимизация на 

училищната мрежа”, 

мярка „Без свободен час” 

и мярка „Изплащане 

обезщетения на 

персонала”. 

   постоянен 

 

 

 

Г.Нинова- 

ЗДУД; 

М. Козарева – 

гл. счетоводител 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

Национална програма 

„Оптимизация на 

училищната мрежа”, 

модул „Оптимизиране на 

вътрешната структура на 

училищата, детски 

градини и самостоятелни 

общежития”; 

  постоянен 

 

 

 

Г.Нинова- 

ЗДУД; 

М. Козарева – 

гл. счетоводител 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

Национална програма 

„ИКТ в училище”; 

постоянен 

 

Г.Нинова- 

ЗДУД; 

Козаревагл. счет. 

Директор 
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ПМС 129 за подпомагане 

физическото възпитание 

и спорта в училище. 

м.септември - м.юни М. Козарева – 

гл. счетоводител 

П.Шопов 

Директор 

 

 

Проект „Квалификация 

за професионално 

развитие на 

педагогическите 

специалисти“  

- Дейност 1: „Подкрепа 

за професионално 

израстване и развитие на 

професионалните 

умения на педагогически 

специалисти чрез 

обучения“; 

постоянен Р. Райкова Директор 

Проект: „Механизъм за 

признаване на кредит от 

средното професионално 

образование“ -  АУ 

Пловдив и МОН; 

постоянен Т.Тотева-

директор 

Директор 

Проект BG05M20P001-

2.011-0001 „Подкрепа за 

успех“; 

постоянен Г.Нинова- 

ЗДУД; 

 

Директор 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 

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

Дейности: дейности обвързани с плана за квалификационната дейност и с плановете на МО. 

Вътрешно-институционална дейност – Темите са заложени в тематичния план на заседанията на 

ПС. 

 

Период 

на 

провеж

дане 

Тема на 

квалификацион

ната дейност 

Форма на 

провежда

не 

Целева група Обучител или 

обучителна 

организация, 

ръководител на 

квалификационнат

а форма от 

педагогическите 

кадри 

Отговарящ 

за 

провеждане

то 

септемв

ри 2022 

Основни насоки 

за организиране 

и провеждане на 

образователния 

работна  

среща 

всички 

педагогически 

специалисти 

директор  директор 
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процес през 

учебната година, 

планиране на 

дейността  

октомв

ри 

2022 

Изготвяне на 

личен план за 

развитие  

самообраз

ование 

всички 

педагогически 

специалисти 

главен учител 

председател на 

комисията по 

квалификационна 

дейност 

главен 

учител, 

председател 

на 

комисията 

по 

квалификац

ионна 

дейност 

ноемвр

и-

декемв

ри 

2022 

Изготвяне  и 

поддържане на 

портфолио на 

педагогическия 

специалист 

самообраз

ование 

всички 

педагогически 

специалисти 

главен учител 

председател на 

комисията по 

квалификационна 

дейност 

Главен 

учител 

октомв

ри 

2022 

Работа с 

ресурсите на 

edu.mon.bg-

Office365 

Тема-

тичен 

педаго-

гически 

съвет 

 

всички 

педагогически 

специалисти 

София Генова   

Галя Нинова 

директор 

ноемвр

и 

2022 

Софтуер за 

решаване на 

проблеми 

Тема-

тичен 

педаго-

гически 

съвет 

всички 

педагогически 

специалисти 

 Мирослав Йорданов  директор 

декемв

ри 

2022 

Успешна 

социализация на 

ученици със 

СОП 

Тема-

тичен 

педаго-

гически 

съвет 

всички 

педагогически 

специалисти 

Росица Райкова 

Цветелина Ангелова 

директор 

Януари 

2023 

Работа на 

учителя с 

проблемни 

ученици 

Тема-

тичен 

педаго-

гически 

съвет 

всички 

педагогически 

специалисти 

Минка Петрова директор 

февруа

ри 

2023 

Тенденции и 

новости при 

безопасното 

движение по 

пътищата 

Тема-

тичен 

педаго-

гически 

съвет 

всички 

педагогически 

специалисти 

Борислав Илиев директор 

Март 

2023 

Психологически 

техники за 

Тема-

тичен 

всички 

педагогически 

Живка Цветкова  

 Галина Матева 

директор 
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изграждане на 

връзка на 

доверие учител- 

ученик 

педаго-

гически 

съвет 

специалисти 

Април 

2023 

 Професионален 

стрес и бърнаут 

Тема-

тичен 

педаго-

гически 

съвет 

всички 

педагогически 

специалисти 

Мария Иванова директор 

Май 

2023 

Мотивация за 

продължаване на 

образованието в 

следваща степен 

и за придобиване 

на 

професионална 

квалификация 

Тема-

тичен 

педаго-

гически 

съвет 

всички 

педагогически 

специалисти 

Величка Ницова 

Димитринка Иванова 

директор 

Юни 

2023 

Хиперактивност 

и дефицит на 

внимание при 

учениците 

Тема-

тичен 

педаго-

гически 

съвет 

всички 

педагогически 

специалисти 

Таня Радичкова директор 

 

 

ИЗВЪН-ИНСТИТУЦИОНАЛНА УЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Период 

на 

провеж

дане 

Тема на 

квалификацион

ната дейност 

Форма на 

провежда

не 

Целева група Обучител или 

обучителна 

организация, 

ръководител на 

квалификационнат

а форма от 

педагогическите 

кадри 

Отговарящ 

за 

провеждане

то 

Учебна 

2022/ 

2023 

година 

Работа  с 

електронни 

ресурси 

обучение 35 

педагогически 

специалисти 

ОРАК АКАДЕМИЯ 

гр. Пловдив 

 

Директор, 

ЗДУД, 

председател 

на 

комисията 

по 

квалификац

ионна 

дейност 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

  1. Обект и предмет на контролната дейност: 

- учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 
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- 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 

01.09.2022 

1. Доклад за изпълнение решенията на предния ПС; 

2. Избор на секретар на Педагогическия съвет; 

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

4. Приемане на училищните учебни планове; 

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

6. Определяне формите на обучение; 

7. Определяне на класни ръководители за учебната 2022/23г.; 

8. Определяне на комисия за актуализиране на ПДУ; 

9. Приемане на комисия за разработване на правила за работа при обучение от разстояние; 

10. Приемане на комисия за работа по проект „Иновативно училище“; 

11. Предложения за Годишния план на училището и актуализирането му; 

12. Приемане на график за учебното време; 

13. Отчет на групите по занимания по интереси, работили през учебната 2021/22г.; 

14. Приемане на седмично разписание за I-вия срок на учебната 2022/2023 г.; 

15. Приемане на учебници и учебни помагала за VIII, IX, Х, XI и XII клас; 

16. Определяне на комисия за тържественото откриване на учебната 2022/2023 година; 

17.  Избор на комисия за диференцирано заплащане; 

18. Текущи. 

 15.09.2022г. 

1.Доклад за изпълнение решенията на предния ПС; 

2.Приемане на Правилника за дейността на училището; 

3.Приемане на Годишния план и План за работата на ПС; 

4.Приемане на Плана за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд; 

5.Приемане плана за контролната дейност на директора, ЗДУД и ЗДУПД; 

http://www.pgss-chirpan.com/
mailto:pgss_chirpan@abv.bg


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 

32 

 

6.Приемана на Правилника за вътрешния трудов ред; 

7.Приемане на План за квалификационната дейност; 

8.Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище; 

9.Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаването на 

учениците от уязвими групи; 

10.Приемане на Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 

и теми при заместване по мярка „Без свободен час”; 

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

12.Приемане на План на педагогическия съветник; 

13.Приемане планове на МО и комисиите; 

14.Приемане на Спортния календар; 

15.Приемане на график за класни и контролни работи; 

16.Приемане на Плана за защита при бедствия 

17.Приемане на правилник за пропускателния режим; 

18.Приемане на вид спортни дейности за всички класове; 

19.Утвърждаване на списъка на учениците в СФО; 

20.Текущи. 

октомври 2022 г.    

1.Доклад за изпълнение решенията на предния ПС; 

2.Обявяване на резултатите от проверката на ЗУД; 

3.Анализ на проведено входно ниво; 

4.Номинация на учител за наградата Константин Величков; 

5.Избор на комисия по разкриването на нови професии и специалности; 

6. Предложения за награждаване на ученици, приети с най-висок бал; 

7.Тематичен ПС: „Работа с ресурсите на edu.mon.bg-Office 365“ – лектори Галя Нинова  и 

София Генова; 

 9. Текущи. 

ноември 2022 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 2023/2024 г.; 

  4. Обсъждане нивото на компетентности на учениците и предлагане съвместни мерки  с цел 

подобряване на образователните резултати - отг. гл. учител и председателите на МО; 

  5.Приемане на индивидуални учебни планове на учениците със СОП; 

  6. Тематичен ПС: „Софтуер за решаване на проблеми“ –лектор Мирослав Йорданов; 

7.Ритмичност в изпитванията; 

 8.Текущи. 

декември 2022 г. 

1.Доклад за изпълнение решенията на предния ПС; 

2.Обсъждане и приемане на предложения за професии, по които ще се осъществява обучение 
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през учебната 2023/2024 г.; 

3.Избор на комисия по даренията; 

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

5.Тематичен ПС:„ Успешна социализация на ученици със СОП ”лектори Росица Райкова и  

Цветелина Ангелова; 

6.Текущи. 

 януари 2023 г. 

         1. Доклад за изпълнение решенията на предния ПС; 

         2.Запознаване със седмичното разписание за втория срок; 

         3.Обсъждане и приемане на графика за класни и контролни работи за 2-ри учебен срок; 

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

2023/2024 г.;          

5.Тематичен ПС:„ Работа на учителя с проблемни ученици“ – лектор Минка Петкова; 

          6. Текущи.       

февруари 2023 г. 

1.Доклад за изпълнение решенията на предния ПС; 

2.Анализ на учебно-възпитателната работа през първия срок на учебната 2022/2023 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: „Тенденции и новости при безопасното движение по пътищата“- лектор 

Борислав Илиев; 

7.Текущи. 

 март 2023 г. 

1.Доклад за изпълнение решенията на предния ПС; 

2.Ритмичност в изпитванията; 

3.Тематичен ПС: „Психологически техники за изграждане на връзка на доверие учител- 

ученик“– лектори Галина Матева и Живка Цветкова;  

4.Текущи.                                 

  април 2023 г. 

  1.Доклад за изпълнение решенията на предния ПС; 

  2. Обсъждане на резултатите от учебно-възпитателната работа  с  Х и 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.Предложения за номиниране на учители и директори с принос в развитие на 

образованието за присъждане на почетна грамота „Неофит Рилски“; 

  6. Предложения за номиниране на зрелостници за наградата „Ученик на ПГСС“ – випуск 

2023 и за награда от училищното настоятелство; 
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  7. Тематичен ПС:  „Професионален стрес и бърнаут“ – лектор Мария Иванова; 

  8. Текущи. 

  май 2023 

 1. Доклад за изпълнение решенията на предния ПС; 

 2. Доклад за допускане до ДЗИ по БЕЛ и втори матуритетен предмет и ДКИ по теория и 

практика на специалността; 

 3.Тематичен ПС:  „Мотивация за продължаване на образованието в следваща степен и за 

придобиване на професионална квалификация“ – лектори Величка Ницова и Димитрина 

Иванова; 

 4.Приемане на Национални програми по които ще работим; 

5.Текущи.                                                      

юни 2023 

1.Доклад за изпълнение решенията на предния ПС; 

2.Избор на училищни комисии за издаване на удостоверения за първи гимназиален етап и на 

удостоверения за завършен 12 клас; 

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

4.Приемане на график за производствената практика; 

5. Тематичен ПС: „Хиперактивност и дефицит на внимание при учениците“ – лектор Таня 

Радичкова; 

6.Текущи. 

 юли 2023 г. 

  1. Доклад за изпълнение решенията на предния ПС; 

   2. Анализ и оценка на учебно-възпитателната работа през учебната 2022/2023г.; 

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

   4.Отчет за дейността на екипа за комплексно педагогическо оценяване; 

   5.Отчет на екипа за подкрепа на личностното развитие; 

   6. Отчет за работата на училищната библиотека и библиотечно-информационния център; 

             7. Запознаване с примерното разпределение на часовете по учебни дисциплини за учебната   

2023/2024.; 

            8. Текущи. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И С ФАКТОРИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

Дейности/мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол 

Провеждане на 3 родителски срещи, на които 

родителите да се запознаят с Правилника за 

дейността на училището, характеристика на 

професията и специалността, Плановете за 

действие при БАК, БУВОТ и ППО, график на 

контролните и класни работи, Механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието в 

училище, запознаване с политиката и 

правилата за защита на личните данни, графика 

2022/2023 

 

 

 

кл. р-ли 

 

 

 

 

 

Директор 
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за консултации на преподавателите и др. 

Промотиране на ПГСС, чрез видеоклипове, 

диплянки и други рекламни материали, 

кабелна и национални телевизии, публикации в 

регионалния и централния печат, организиране 

на състезания по професии и други;                             

постоянен 

 

 

 

 

Комисия за 

работа с 

родителите и 

обществеността 

Директор 

 

 

 

 

Сключване на договори с предприятия и 

организации за извеждане на учебната 

практика, в реална работна среда; 

 

XI.2022 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 

 

 

 

 

 

 

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, Коледен базар; 

-Извършване на услуги; 

-Даване под наем на помещения; 

-Квалификационни курсове; 

-Педагогически услуги; 

-Дарения, спонсорство; 

-Училищно настоятелство; 

-Проекти и участие в европейски и национални 

програми за развитие. 

 

постоянен 

 

Директора и 

комисията 

по 

даренията, 

Училищно 

настоятел-

ство 

 

 

Директор 
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