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Раздел I

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО през
учебната 2021 / 2022 г.
ПГЛП ’’Райна Княгиня” провежда успешна политика по отношение подготовката на
учениците по професии и специалности, които са търсени на пазара на труда и предполагат
успешна реализация на завършващите училище. Училището се развива устойчиво и е намерило
своето
място
в
общинската
и
регионалните
образователни
структури.
Има добрата МТБ, която постоянно се обновява. Водещи са качественото образованието и
възможността за реализация по повече от една професия.
Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти. В училището
е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на
резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес.
Осигурена беше творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП за
изпълнение на ДОС.
Колективът натрупа опит за работа по проекти. Утвърдиха се традиции за честване на
училищни и национални празници, дори и в електронна среда. Работи се за взаимодействие и
партньорство между учители и ученици. Изграден е и функционира Ученически съвет.
Въпреки извънредната епидемична обстановка и продължителното обучение от разстояние
в електронна среда голяма част от заплануваните извънурочни дейности в гимназията се
състояха.
В ПГЛП „Райна Княгиня“ е сформиран Обществен съвет. Дейността му включва
разглеждане на важни въпроси, касаещи общообразователната и професионалната подготовка,
провеждането на инициативи и активно подкрепя педагогическия колектив в работата с деца от
уязвими групи.
Утвърдени са връзките със социалните партньори и базови предприятия. Създадена е добра
система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите.
На проведеното НВО в X клас по български език и литература и математика се явиха 87 %
от десетокласниците. Въпреки че резултатите бяха положителни, това не ни радва. Целта е
постигане на по-високи показатели в националните външни оценявания.
Резултатите от ДЗИ са положителн, но част от учениците нямат мотивацията да се явят и
успешно положат държавните изпити. За първи път се проведе ЗДИППК съобразно
изискванията на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 год. Макар да е малък броя на явилите се,
радваща е тенденцията на увеличаването им.
Гимназията работи на делегиран бюджет. Мотивират се морално и материално учители и
ученици за постигнатите резултати.
Утвърди се система на диференцирано заплащане на учителския труд като стълб за
допълнително материално стимулиране според качеството на труда.
Раздел II

1. МИСИЯ
Развитие на ПГЛП „Райна Княгиня“ като център за придобиване на знания и умения в
областта на технологиите, изкуството и услугите, като образователна институция, която
предлага иновативно образование и дейности, които в по-висока степен отговарят на
потребностите на младите хора и предизвикателствата на XXI век.
С реализирането на стратегията ще се отговори на очакванията на всички участници в
образователния процес:
К Учениците - създаване на оптимални условия за обучение, възпитание и развитие на
всеки ученик, съобразно индивидуалните му способности и потребности чрез изграждане на
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образователно пространство, в което всеки ученик ще намери себе си; ще притежава
компетентности, нагласа и увереност за успешна социална и професионална реализация и за
принос към обществото.
■S Родителите - удовлетворяване на очакванията за съвременна организация на
образователния процес; постигане на по-високо качество и резултати от училищното
образование, сътрудничейки на училището;
■S Гражданското общество - изграждане у учениците на социално значими жизнени
ценности, които да отговарят на потребностите на обществото,
Г Пазара на труда —усъвършенстване на професионални умения и компетентности на
учениците по специалностите, особено по отношение на тяхната адекватност на пазара на труда;
Г Педагогическите специалисти - отворени за иновации, изграждат умения и
компетентности, помагат на учениците в тяхното творческото, личностно и емоционално
развитие, работейки в партньорство с родителите.

2, ВИЗИЯ
Утвърждаване на ПГЛП „Райна Княгиня“ като училище с конкурентна образователна и
възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща потенциала на всеки ученик. Доизграждане и
модернизиране на учебната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
Постигане на качествен образователен процес с помощта на висококвалифицирани
педагогически специалисти, които имат съвременно, променящо, креативно и иновативно
мислене. Динамично променящият се съвременен свят изисква сътрудничество с възможно найголям брой родители, социални партньори, представители на бизнеса и неправителствени
организации, съпричастни към училищните проблеми.
Приоритет е изграждането на личности, функционално грамотни и социално активни.
Учениците, които се обучават в ПГЛП „Райна Княгиня“, е необходимо да получат
професионално образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот.
Прилагането на различните форми на обучение - дневна, самостоятелна и задочна, е с цел
предотвратяване на преждевременно отпадане и ранно напускане на училище, както и за достъп
до продължаващо образование. Изграждане на навици за здравословен начин на живот.
Възпитание в дух на родолюбие чрез инициативи, свързани с миналото и училищните традиции.
3. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ
3.1.

КАЧЕСТВЕН
ОБРАЗОВАТЕЛЕН
ПРОЦЕС
И
ПРИВЛЕКАТЕЛНА
ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
Непрекъснато надграждане на знания, умения и компетентности, с оглед максимално
развитие потенциала на всеки ученик и възможност за пълноценна социална реализация.
Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знания, формиране на
компетентности и развиване на умения за учене през целия живот. Участие в извънкласни и
извънучилищни дейности и мероприятия. Създаване и поддържане на благоприятна среда за
обучение и възпитание. Подобряване и осъвременяване на материално-техническата база и
гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд.
Цели и дейности

1. Организиране и провеждане на привлекателен процес на образование, възпитание и
социализация
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1.1. Използване на съвременни образователни технологии и форми на педагогическо
взаимодействие за мотивиране на учениците и прилагане на практика усвоените компетенции
1.2. Промяна на стила и методите на работа и ориентиране на обучението към
потребностите на отделната личност
1.3. Подкрепа за личностно развитие на учениците; превенция на обучителните
трудности и ранно оценяване на риска - ранно идентифициране на учениците в риск чрез
проучване и оценка на интересите им, откриване и предотвратяване на причините, водещи до
отпадане от образователната система
1.4. Издигане равнището на функционална грамотност (четене, математика, природни
науки) за постигане на умения и компетентности, които ще позволят успешно справяне с реални
житейски ситуации в съвременното общество.
2. Участие в извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия
2.1. Включване на учениците в извънкласни и извънучилищни форми и мероприятия,
включително в групи за Занимания по интереси.
2.2. Участие на ученици и ученически отбори в състезания по професия, спортни
турнири, конкурси, олимпиади - вътрешноучилищни, общински, областни, национални.
2.3. Участие на учениците в организирането и провеждането на училищни празници
и тържества.
2.4. Подкрепа на инициативността и творческата активност.
3. Подобряване и осъвременява не на материално-техническата база и гарантиране на
здравословни и безопасни условия на труд
3.1. Поддръжка и поетапно обновяване на класните стаи, кабинетите по
професионална подготовка и компютърната и мултимедийната техника.
3.2. Закупуване на подходящи софтуерни продукти за професионална подготовка.
3.3. Изграждане на кътове за отдих, свободни занимания и общуване.
3.2.
КВАЛИФИЦИРАНИ И МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ
Оптимизиране на квалификацията на педагогическите специалисти, съобразно
потребностите и целите на отделния специалист. Подобрен професионален профил на
работещите в гимназията. Утвърждаване на авторитета и подпомагане кариерното развитие на
педагогическите специалисти.
Цели и дейности

1. Участие във вътрешноинституционални и продължаващи квалификационни форми
1.1. Мотивиране на педагогическите специалисти за придобиване на по-висока
професионално-квалификационна степен.
1.2. Осигуряване на условия и възможности за обогатяване на компетентностите на
педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изпълняваната работа и за кариерно
развитие чрез въвеждаща и продължаваща квалификация.
1.3. Увеличаване на дела на иновативния подход при провеждане на учебните часове.
Провеждане на бинарни и интегрирани уроци.
3.3.
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Ще се работи за постигане на качествено и иновативно професионално образование и
обучение, отговарящо на променящите се изисквания на пазара на труда. Ще се засили
партньорството между професионалната гимназия и предприятията - партньори за споделяне
на инициативи и обучение в реална работна среда. Усилията ще бъдат насочени към
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популяризиране на дуалната форма на обучение. Ще се работи за създаване на възможности за
учене през целия живот.
Цели и дейности

1. Подготовка на подрастващите за придобиване, разширяване и усъвършенстване на
професионалната квалификация, с цел подобряване пригодността за заетост,
подпомагане на професионалната кариера и индивидуално развитие
1.1
Ориентиране към професионална подготовка, даваща адекватни знания, умения и
навици, адаптирани към предизвикателствата на съвременността.
1.2
Разширяване на мерките за стимулиране на личността за участие в продължаващо
професионално обучение.
1.3
Популяризиране на обучението в дуалната форма.
1.4
Партньорство с фирми.
2. Обучение на възрастни
2.1. Осигуряване на възможност за валидиране на компетенции, придобити в неформална
среда.
2.2. Наблюдение и анализ на тенденциите, свързани с участието на хората над 16 години,
в процеса на продължаващо професионално обучение с цел предоставяне на възможност за
придобиване на по-висока степен на образование.
3.4.
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Усвояване на базисни умения за разбиране и стратегии на отговорно поведение в
гражданското общество. Продължаване на училищната политика за съхраняване и
осъвременяване на традициите. Развитие на училищна политика, насочена към комплексно
здравно образование и здравословен начин на живот.
Цели и дейности

1. Възпитание в дух на родолюбив, патриотизъм и национално самосъзнание
1.1.
Насоченост на обучението към формиране и усвояване на знания и умения за
отговорно поведение в обществото.
1.2.
Реализиране на дейности за повишаване информираността на учениците за
правата на човека, дискриминацията - полова, расова, религиозна и др.
1.3.
Участие в организацията и провеждането на училищни мероприятия, свързани с
исторически събития, значими дати или обществени инициативи.
1.4.
Поддържане и обновяване на наследените училищни традиции.
2. Изграждане на навици за здравословен начин на живот и екологична култура
2.1.
Провеждане на дискусии, беседи и лекции, насочени към здравното образование.
Провеждане на уроци и инициативи на открито.
2.2.
Изработване на постери, презентации, кътове.
2.3.
Поддържане на околната среда и продължаване на традицията със засаждане на
дървета.
2.4.
Активна спортна и туристическа дейност.
2.5.
Обучение по безопасност на движението, действия при бедствия, аварии,
катастрофи и пожари, поведение при кризи и екстремни ситуации.
3. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците
3.1.
Разработване и реализиране на училищна политика и програма за превенция на
агресията и тормоза в училище сред учениците и за създаване на по-сигурна училищна среда.
3.2.
Подобряване на уменията на работещите в гимназията за адекватна реакция при
предотвратяване на случаи на агресия и насилие в училищна среда.
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3.3.
Поддържане на толерантна среда в училище без предразсъдъци и осигуряване на
равни възможности за всички в образователния процес.
3.5.СОЦИАЛНАТА СРЕДА, РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Привличане на семейството, като съюзник на ПГЛП в обучението и възпитанието на
учениците. Приобщаване на родителите към училищния живот. Ангажиране на родителите с
проблеми, свързани със социалното поведение и личностното развитие на учениците. Активно
включване на общественият съвет при решаване на значими въпроси. Активно включване на
обществеността и фирмите-партньори в живота и дейността на професионалната гимназия.
Цели и дейности

1. Взаимодействие е родителите
1.1.
Усъвършенстване на системата от взаимовръзки и обратна информация „училище
- семейство“.
1.2.
Провеждане на индивидуални констултации, родителски срещи, обучения и други
с активното съдействие на образователния медиатор.
1.3.
Укрепване на положителното отношение към училището, като институция.
Съвместно участие на родители и ученици в училищния живот.
2. Взаимодействие с институции
2.1.
Реализиране на съвместни проекти с партниращи организации, дейци на
културата, спорта и други.Присъствие на училището в публичното пространство
2.2.
Поддържане и своевременно обновяване на сайта на гимназията с актуална
информация.
2.3.
Поддържане и своевременно обновяване информацията във Facebook страницата
на гимназията
2.4.
Популяризиране дейността на гимназията на общински, областни, национални и
международни форуми и в медийното пространство.
2.5. Системна и целенасочена рекламна кампания за привличане и задържане на ученици.
Раздел III

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
Дейности за постигане на реални резултати от учебно - възпитателния процес:
1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
№
1.
2.
3.
4.

ДЕЙНОСТ
Кадрово осигуряване на учебната
година
Хигиенизиране на училището
Разпределяне на новопостъпилите
ученици в паралелките
Изготвяне на Списък - Образец № 1 за
учебната 2022 / 2023 година

СРОК

ОТГОВОРНИК

м. септември 2022 г.

Директор

м. септември 2022 г.

ЗДАСД; домакин

м. септември 2022 г.

Директор

м. септември 2022 г.

Директор
учители;

5.

Изготвяне на учебни програми по РПП

м. септември 2022 г.

ЗДУПД;
Директор
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6.

7.
8.
9.
10.

11.

Разработване на график за провеждане
на държавни изпити по практика за
придобиване на степен на
професионална квалификация през
сесиите на учебната 2022 / 2023 г.
Изготвяне и съгласуване на седмичното
разписание с РЗИ
Изготвяне на график за провеждане на
консултациите с учениците
Изготвяне на график за провеждане на
консултациите с родителите
Изготвяне на график за провеждане на
производствена практика с учениците
от СФО и ЗФО
Попълване на задължителната учебна и
училищна документация за началото на
учебната година

м. септември 2022 г.

ЗДУПД

м. септември 2022 г.,
м. февруари 2023 г.

Директор

м. септември 2022 г.

учители

м. септември 2022 г.

учители

м.септември 2022 г.

ЗДУПД

м. септември 2022 г.

12.

Срещи с деца, подлежащи на
задължително обучение, застрашени от
отпадене и родители или настойници

м. септември 2022 г.

13.

Изготвяне на график за провеждане на
контролни и класни работи по
общообразователните предмети и
предметите от професионалната
подготовка

м. септември 2022 г.

Директор; ЗД; класни
ръководители;
учители
класни
ръководители;пед.
съветник;
образователен
медиатор

учители

Директор;
14.

15.

16.

17.

18.
19.

Разработване на годишен план за
квалификация на педагогическите
специалисти
Запознаване на учениците от XII клас с
начина на провеждане на ДЗИ - първи
задължителен по БЕЛ и втори
задължителен - по теория и практика
на професията, както и с възможността
да положат допълнителен ДЗИ
Обогатяване на професионалното
учителско портфолио и
иституционално портфолио
Изготвяне на предложение за държавен
план-прием по професии за учебната
2023 /2024 г.
Изготвяне на обобщени заявки за
необходимата задължителна
документация за края на учебната
2022/2023г. и началото на 2023/2024 г.
Провеждане на предварителни ДЗИ

м.септември 2022 г.

Комисия за
квалификационната
дейност

м. октомври 2022 г.

зд у п д

м. декември 2022 г.

учители

м. декекмври 2022 г.

Директор

м. февруари - май
2023 г.
м. април 2023 г.

зд
Директор
учители

ПЛАНИРАНЕ НА:
1.
2.

Броя постъпващи ученици
Броя на пенсиониращите се
педагогически кадри

м. януари 2023 г.

Директор

м. август 2023 г.

Директор

7

3.
4.

5.

Нуждите от педагогически кадри
Необходимата учебна и училищна
документация
Мероприятия за честване патронния
празник на училището

м. август 2023 г.

Директор

през учебната година

Директор

м. март 2023 г.

Комисия за
провеждане на
училищни тържества
и празници

2. СОЦИАЛНО - БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
№
1.

2.
3.
4.
5.

6.

ДЕЙНОСТ
Получаване на санитарно
разрешително за началото на учебната
година
Определяне на приоритетите при
подобряването на материалнотехническата база
Осигуряване учебния процес с учебно
- технически средства
Набелязване стратегия за подобряване
на здравната хигиена в училище
Изготвяне на план за работа през
зимата и осигуряване на нормален
учебен процес
Осигуряване на актуална информация
за професионалното ориентиране на
учениците, завършващи XII клас

СРОК

ОТГОВОРНИК

м. септември 2022 г.

Директор

през учебната година

зд

постоянен

Директор, ЗДАСД

постоянен

зд

м.септември 2022 г.

ЗДАСД; гл.
счетоводител;

м. юли 2023 г.

класни ръководители
- XII клас

3. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА
№

7.

ДЕЙНОСТ
Тържествено откриване на новата
учебна година
Честване на Ден на народните
будители
Световен ден за борба със СПИН
Подготовка и включване в
благотворителен коледен базар
Международен ден на думата
„Благодаря“
Отбелязване на годишнината от
обесването на Васил Левски
Ден на розовата фланелка

8.

Изработване на мартеници

9.

Отбелязване на националния празник
на България

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.

Патронен празник на ПГЛП „Райна
Княгиня“

СРОК

ОТГОВОРНИК

15 септември 2022 г.

КПУТП

28 октомври 2022 г.
1 декември 2022 г.
м. декември 2022 г.
11 януари 2023 г.
17 февруари 2023 г.
22 февруари 2023 г.
м февруари 2023 г.

Клуб „Родолюбие“
Ученически съвет
Ученически съвет
ръководители на
групи
Ученически съвет
Клуб „Родолюбие“;
Ученически съвет
Ученически съвет
ръководители на
групи по „Занимания
по интереси“
Клуб „Родолюбие“

2 март 2023 г.
Ученически съвет
21 април 2023 г.

КПУТП
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11.

12.
13.
14.
15.

Оформяне на кътове посветени на
световен ден на Земята и
международен ден на книгата
Ден на ученическото самоуправление
Акция „Внимание наркотици!“
Тържествено изпращане на
абитуриентите от випуск 2023 година
Ден на българската просвета и култура
и на славянската писменост

9 май 2023 г.
м. май 2023 г.

ръководители на
клубове по
„Занимания по
интереси“ и
Ученически съвет
Ученически съвет
Ученически съвет

м. май 2023 г.

КПУТП

24 май 2023 г.

КПУТП

21 април 2023 г.

4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ, КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
> ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ
•

Олимпиадите (училищен, областен и национален кръг) се организират и провеждат
съгласно указание за провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната
2022/2023 година, утвърдено от Министерство на образованието и науката и График за
провеждане на олимпиадите в средните училища през 2022/2023г.

отг.: учители, ЗД

срок: по график на МОН

> ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ
•
•
•

„Коледа по света”, „Български коледни обичаи и традиции”
Художествена изложба „Мартениците в миналото и днес”
Изложби, посветени на национални и международни чествания

> ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ
Състезанията се провеждат съгласно График за провеждане на национални състезания по
професии и специалности изготвен от МОН.
•
•

Най-добър млад фризьор и гримьор
Млади таланти в модата

5. УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР
Изготвя се на базата на Национален спортен ученически календар и Указанието за
провеждане на ученически игри през учебната 2022/2023г. При провеждането им се спазват
установените единни правила, норми и изисквания. Целта е подпомагане на общото развитие на
подрастващия организъм и развитие на физическите умения и качества.
•
•
•

Общински спортни състезания
Областни спортни състезания
Национални спортни състезания

6. ЕКСКУРЗИИ
Провеждане на екскурзии по класове, съгласно график изготвен от класните ръководители Постановление № 129 на МС
отг.: учители по ФВС
срок: октомври 2022г.
Контролира: Директорът на П ГЛ П ”Райна Княгиня’'’

-

май 2023 г.

9

Раздел IV

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
През настоящата учебна година ЕКК в училище са, както следва:
• На учителите от общообразователна подготовка
• На учителите от професионална подготовка
• На класните ръководители.
2. ЦЕЛИ
Дейността за професионално усъвършенстване на педагогическите кадри да бъде съобразена е
конкретните индивидуални потребности на учителите и да бъде насочена към:
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на
мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.
2. Усъвършенстване на професионалните умения и придобиване на нови знания и умения в
съответствие с развитието на педагогическата наука и усъвършенстването на материалнотехническата база в училище.
3. Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката
на общественото развитие - осъвременяване, задълбочаване и развитие на придобития опит
на по-високо равнище.
3. ЗАДАЧИ:
1. Да се стимулират учителите към самоподготовка, усъвършенстване и към активно
преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит.
2. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание
по учебните предмети.
3. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за
проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.
4. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на
професионалните изяви на учителите.
4. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:
1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация.
2. Създаване на връзки и контакти между училището и останалите структури на
образователната система, с цел да се преодолее затвореността и изолацията на учителите
единствено в рамките на училището.
3. Самоусъвършенстване чрез извънучилищна квалификационна дейност.
5. ФОРМИ:
•
•
•
•
•

Самообразование
Семинари
Работна среща
Дискусии
Решаване на казуси
6. ОРГАНИЗИРАНЕ:
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1. На училищно ниво - вътрешноучилищни квалификационни дейности, свързани с
актуалните проблеми на обучението и възпитанието.
2. Извънучилищна квалификационна дейност - повишаване на личната професионална
квалификация по пътя на самостоятелно обучение и съобразно възможностите, определени
в Наредби и графици за придобиване на професионално - квалификационни степени, на
ниво ВУЗ, други неправителствени организации и частни образователни фирми.
7. ДЕЙНОСТИ:
Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са изброени в
плана за квалификационна дейност (Приложение № 1) и планове за дейността на екипите за
ключови компетентности, утвърдени със заповед на директора.
Раздел V

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
1.
•
•
•
•
•
•

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

учебната работа на учениците и техните учебни резултати;
учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите;
работата на заместник-директорите, обслужващия и помощния персонал;
косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности;
счетоводна дейност;
финансово управление и контрол.
2. ФОРМИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

•

педагогически проверки:
•
•
•

•

превантивни;
тематични;
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; финансовосчетоводната документация;
проверки на социално - битовата и стопанската дейност;
проверка по спазването на различните планове, правилници, стратегии - приети от
Педагогическия съвет и утвърдени от директора на училището;
проверки по спазването на изготвените и утвърдени графици;
проверки по спазването на седмичното разписание;
проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти на РУО на МОН.

3. СРОКОВЕ
Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за контролна
дейност на директора (Приложение № 2) и плановете за контролната дейност на заместникдиректорите (Приложение № 3, № 4), където са упоменати конкретните срокове.
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Раздел VI

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
м. СЕПТЕМВРИ (15.09 - 30.09.2022 г.)
1. Запознаване с новостите в нормативни документи в системата на средното образование.
2. Приемане на видовете планове, правилници и стратегии.

м. ОКТОМВРИ 2022 г.
1. Тематичен съвет - Анализ на резултатите от проведените входни нива и мерки за
подобряване на УВП по учебни предмети.
2. Гласуване и решение относно списъка на учениците, които ще получават стипендия през
първия учебен срок.
3. Тематичен съвет - мотивиране и обхват на учениците в учебните часове,
м. НОЕМВРИ 2022 г.
1. Прием 2023 / 2024 година - организация; избор на специалности; дуално обучение; срещи
с фирми
2. Определяне на балообразуващите оценки по предмети по прием 2023 / 2024 година.
3. Доклад за ритмичността при проверката и оценката на знанията, уменията и компетенциите
на учениците.
4. Проверка на посещаемостта, организацията и провеждането на часовете по РПП - доклад
на директора.
5. Ритмичност и качество на провежданите консултации с учениците и на родителските срещи
- констатирани проблеми.
6. Контрол по прилагането и спазването на ДОС и на нормативните актове и документи в
системата на училищното образование.
м. ДЕКЕМВРИ 2022 г.
1. Контрол на дейността на ЕКК и постоянните комисии.
2. Тематичен съвет - оценяването на постиженията на учениците като мотивиращ и
възпитателен фактор
3. Установяване на обхвата на учениците и посещаемостта на учебните занятия.
4. Установяване нивото на усвояване на компетентности от учениците и предложения за
съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.
м. ЯНУАРИ 2023 г.
1. Проверка на дежурството в училище, редът и дисциплината, спазване на вътрешния
трудов ред - доклад на директора
2. Отчет на резултатите от учебно - възпитателната работа през първия учебен срок и на
дейността на постоянните комисии и ЕКК.
м. ФЕВРУАРИ 2023 г.
1. Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават стипендии през Н-ия учебен
срок.
2. Проверка на изпълнението на Правилника за БУВОТ - доклад на директора.
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3.

Доклад от контролната дейност при проверка на дневник, лични картони,

м. МАРТ 2023 г.
1. Представяне резултатите от проверката по обхвата на ученици и посещаемост на учебните
часове
2. Установяване нивото на усвояване на компетентности от учениците и предложения за
съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.
3. Доклад от контролната дейност на проверка ритмичност на изпитванията и оценка на
знанията, уменията и компетенциите на учениците.
м. АПРИЛ 2023 г.
1. Тематичен съвет — „Родители, ученици и учители заедно за прозрачно училище инициативност, съпричастност, отговорност“.
2. Установяване на обхвата на учениците и посещаемостта на учебните занятия - доклад от
контролната дейност.
3. Доклад от контролната дейност върху провеждането на различни видове изпити,
м. МАЙ 2023 г.
1. Приключване на учебната година за XII клас - доклади на класните ръководители и
приемане график за поправителна сесия.
2. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай
24 май.
3. Допускане до държавни зрелостни изпити на завършващите XII клас.
м. ЮНИ 2023 г.
1.
2.
3.
4.

Приключване на учебната година за VIII - IX класове - доклад на класните ръководители
Запознаване с графика на производствената практика
Отчет на резултатите от проведените зрелостни изпити
Тематичен съвет - Педагогическият екип и реализация на училищната политика за обхват,
превенция и ограничаване на отпадането от училище.
5. Избор и решение на ПС за формите на обучение през 2023 / 2024 учебна година.
6. Определяне модули за ДЧ по ФВС
7. Избор и решение за РПП и ФУЧ

м. ЮЛИ 2023 г.
1. Приемане докладите на класните ръководители за работата от УВП в VIII, IX, X и XI
класове
2. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната година и
изпълнението на годишния план на училището. Обсъждане на резултатите от проверката
на изходното равнище на учениците
3. Отчет на дейността на училищните комисии и ЕКК
4. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през учебната 2022/2023
година
м. СЕПТЕМВРИ (01. 0 9 - 14.09.2023 г.)
1. Актуализиране, гласуване и приемане на различните видове планове, правилници,
стратегии, програми
2. Избор на училищни комисии
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3. Приемане на училищни учебни планове
Раздел VII

ПРИОРИТЕТИ И ФОРМИ НА РАБОТА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Гражданското образование да залегне в разпределенията по предмети и в часа на класа с цел
създаване на модели на поведение за активно участие в демократичния процес.
Акценти на гражданското образование в ПГЛП „Райна Княгиня“:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Здравно образование;
Психофизическо и когнитивно развитие
Превенция на зависимости: наркомания, алкохол и тютюнопушене;
Сексуално образование и превенция на СПИН;
Умения за разрешеване на конфликти и водене на спорове;
Икономическа култура;
Професионално образование и подготовка за кариерно развитие;
Религиозна толерантност и култура;
Етика в междуличностните отношения;
Уважение към общочовешки ценности и постижения;
Културна идентичност и разнообразие;
Формиране на национална принадлежност и самочувствие;
Социализация на младата личност.

Дейности и мероприятия
Осъществяват се съгласно План за провеждане на обучение по гражданско образование (
(Приложение № 5)
Раздел VIII

ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
(УКБППМН)
1. Задачи:
•
•
•

Картотекиране на проблемни ученици е асоциални прояви;
Изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;
Организиране на превантивна работа с ученици и родители.

2. Форми на работа:
•
•
•
•

Провеждане на индивидуални раговори;
Провеждане на психологически изследвания;
Проучване на социални контакти;
Работа чрез методи на психодрамата.

3. Препоръки за работа на УКБППМН
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•

Да се поддържа връзка с класните ръководители, обществеността и Детска
педагогическа стая - Хасково при наличие на противообществени прояви

Отг.: педагогически съветник
Срок: постоянен
•

Всички работещи в училището активно да подпомагат и съдействат на комисията
в нейната работа

Срок: постоянен
4. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на
УКБППМН и в плана на педагогическия съветник. (Приложение № 6 и Приложение
№ 7)
Раздел IX

ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА
ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
1. Задачи:
•
•
•
•

формиране на система от специални знания, умения и навици, необходима за
успешната адаптация към живота;
прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да
възникнат в и около него;
поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на
съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;
формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия,
отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на
практически умения за оказване на първа помощ.

2. Форми на работа:
•
•
•

теоретическо и практическо обучение на учениците;
провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;
превантивна работа.

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана
на училищната комисия. (Приложение № 8)
Раздел X

КУЛТУРНО-МАСОВА И СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Подпомага и насочва учениците към здравословен начин на живот и развиване на
физическите им умения и качества, любов към природата, отдалечаване от вредните
влияния.
2. Дейностите и мероприятията се осъществяват съгласно спортния календар на ПГЛП „Райна
Княгиня“.
Осъществява се съгласно Спортен календарен план ( Приложение № 9)
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Раздел XI

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Осъществява се съгласно План за работа на училищната комисия по безопасност на движението
по пътищата ( Приложение № 10)
Раздел X II

ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ
1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения. Използване на
възможностите на НП „Иновации в действие“.
2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно
подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.
3. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и
издателски фирми, които биха били полезни на училището.
4. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на
практически опит и идеи между учители и специалисти.
5. Установяване на по-тесни контакти с фирми за съвместни дейности с цел подобряване на
материалната база в училище.
6. Работа със следните институции:
•
•
•
•
•
•
•
•

Център за гражданска защита
Детска педагогическа стая
Център за работа с деца
Нестопански организации
Исторически музей
Висши учебни заведения
Медии
Читалища.

7. Съвместна дейност с:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

РУО на МОН
МОН
НАУМ „Росица Иванова“
полиция, съдебна власт и прокуратура
Инспекция по труда - във връзка с осигуряване на безопасни условия на обучение и
труд
РЗИ - във връзка с осигуряване на санитарно - хигиенни условия за провеждане на
учебно - възпитателния процес
Общинска администрация
спортни клубове и дружества
Туристически информационен център
социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в
поведението
национален съвет по наркотични вещества
взаимодействие с бизнеса на територията на гр. Хасково, с цел осигуряване
провеждането на учебна и производствена практика и бъдещата реализация на
завършващите ученици.
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Раздел ХИТ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ
1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с
Обществения съвет.
2. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.
3. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.
4. Провеждане на родителски срещи:
•

м. септември - октомври 2022 г.

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището, училищния учебен план,
правилника за вътрешния трудов ред и различните видове вътршни за училището заповеди.
•

м. февруари 2023 г.

Резултати от УВР с учениците през I учебен срок.
•

м. март 2023 г.

Запознаване с Наредбата за провеждане на ДЗИ за XII клас и прием във ВУЗ.
•

м. април - м. май 2023 г.

Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих на учениците.

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет на 14.09.2022 г. година с
Протокол № 17 и е утвърден със заповед на Директора на ПГЛП „Райна Княгиня“ № 39/
15.09.2022 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр.Хасково, уп .”Добруджа”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail:pglp@mail.bg

I юдписът на директора
е заличен на основание
утнърж ;

Дир

чл.4, т. ]. във връзка с чл. S
Т.

1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В
ПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ „РАЙНА КНЯГИНЯ“
ГР. ХАСКОВО

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Годишният план за квалификацификационната дейност е приет на заседание
на Педагогическия съвет (Протокол № 17 / 14.09.2022 г.) и е утвърден със
заповед № 39 /15.09.2022 г. на директора на училището.
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1. Анализ на състоянието на квалификационната дейност през учебната
2021/2022 г.

В ПГ по лека промишленост „Райна Княгиня“ работят 23 педагогически
специалисти, заемащи длъжности, както следва:
Длъжност Директор РИКТ

Брой

1

1

Главен Старши Учител
Пед.
съветник учител учител
4
20
1

Носители на ПКС са 18 от тях, разпределени както следва:
ПКС

Брой педагогически
специалисти

I ПКС

II ПКС

1
Доктор

2

III ПКС

IV ПКС

УПКС

5

10

През предходната учебна година всички педагогически специалисти са
участвали във форми на квалификация на вътреучилищно ниво. Проведени са и
обучения на извънинституционално ниво в следните тематични направления:
Тема на
квалификационната
форма

Развитие на компютърни
и дигитални компетенции

Обучителна
Дата на
провеждане
организация

Обучител

Брой
педагогически
специалисти
23

ОРАК
Пловдив

12. 11. 2021- Красимир
14. 11 . 2021 Стоянов

Силните страни на проведените форми за квалификация са:
- обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и
социализация;
- споделяне на добри практики при квалификации и тяхното
осъвременяване чрез нови идеи и форми на реализация;
- създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно;
- експериментиране с нови идеи;
- създаване на нови контакти.
Затруднения при организиране участието на педагогическите специалисти в
извънучилищни квалификационни форми са срещани поради провеждането им по
време на учебни занятия, което е свързано с отсъствия на учители и осигуряване
на заместване. Някои вътреучилищни квалификационни дейности и
заплануваните открити уроци не бяха осъществени, поради наложеното
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извънредно положение и наложената форма на обучение в електронна среда,
заради Ковид 19.
С участието на педагогическите специалисти в институционални и
извънучилищни квалификационни форми се постигна:
- осъвременяване на знанията по предметната област на учителите;
- познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, оценяване и
възпитание;
- повишаване на дигиталната компетентност на преподаване на учителите,
поради наложеното ОРЕС в страната.
- професионална подкрепа и адаптиране на младите специалисти.
В резултат от повишените професионални компетентности на учителите се
констатира:
- подобряване на ефективността на образователния процес и учебните
резултати на учениците;
- създаване на благоприятна и позитивна образователна среда в
училището,
- повишаване на дигиталната компетентност на учениците по време на
дистанционното обучение.
2. Цел

Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите
специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа
и за кариерно развитие.

3. Задачи

3.1. Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване
на нови допълнителни компетентности в съответствие с професионалния профил
на изпълняваната длъжност.
3.2. Осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати
на учениците.
3.3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия
специалист в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и
осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му
израстване и кариерното му развитие.
3.4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез
разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;
4. Очаквани резултати

4.1. Ефективно използване на съвременни информационни източници и
технологии за повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновации
в образователния процес.
4.2. Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на
учебното съдържание, повишаване мотивацията на учениците и стимулиране на
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личностната им изява, овладяване в учебния процес на ключови компетентности
и прилагането им в конкретни практически задачи.
4.3.
Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията
и компетентностите на учениците за интерпретиране и прилагане на учебното
съдържание чрез практическа дейност.

5. Календарен план на квалификационните дейности
Вътрешноучилищна квалификационна дейност

Тема на
Период
на
квалификационната
дейност
провеж
дане
Основни насоки за
организиране и
провеждане на
образователния
IX
процес през учебната
година, планиране на
дейността
Тема по
трудовоправни
X
отношения

XI

XII

I

Математика и мода

Подготовка и
организация на
обучението по БДП и
БАК
Механизъм за
противодействие на
училищния тормоз
Да посрещнем гостите
от Индия

I

II

Една червена рокля 25
години по-късно

Форма на
провеждане

Целева група

Отговарящ
Обучител
или
за
обучителна провежданет
0
организация

Работна
среща

Всички
педагогически
специалисти

Директор

Директор

Семинар

Всички
педагогически
специалисти

Директор
Зам.
директори

Директор
Зам.
директори

Открит урок по
математика,
Всички
информационни
педагогически
технологии и
специалисти
професионална
подготовка

Учители
Инженери

Михайлова
Борисова
Вълчева

Учители

Кисьова
Янева
Дерман

Дискусионна
среща

Всички
педагогически
специалисти

Дискусия

Всички
педагогически
специалисти

Педагогическ
и съветник
Учители
Медиатор

Младенова
Чанев
Тодорова

Интерактивен
урок по
география и
професионална
подготовка

Всички
педагогически
специалисти

Учители по
проф.
подготовка

Кисьова
Учители по
практика

Комбиниран
интерактивен
урок

всички
педагогически
специалисти

Учители
инженери,
УП, БЕЛ

Петкова
Илиева,
Делчева
Георгиева
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III

IV

IV

IV

V

VI

Развиване на
комуникативните
компетентности по
английски език с
междупредметни
връзки по професията
Съвременни
интерпретации на
фризьорството през
вековете
Естетика, естетическа
преценка и
естетически вкус

Всички
Открит урок
Споделяне на педагогически
добри практики специалисти

Учители по
английски
език и по
проф.
подготовка

Учители по
Всички
Интегриран урок
педагогически фризьорство и
по история и
история
специалисти
фризьорство
Учители по
Интегриран урок
Всички
философия и
по философия и
педагогически
проф.
проф.
специалисти
подготовка
подготовка

Вълкова.
Полихронова

Маркова
Виденов

Николова
Дерман
Добрева

Създаване на
Петкова
Всички
Учители
Комбиниран
цялостна визия по
Делчева
проф.
интегриран урок педагогически
теми: Свободно
Илиева,
подготовка,
специалисти
време, Офис,
Георгиева
УП, БЕЛ
Униформа
Вълчев,
Интегриран урок
Да изработим и
Учители БЕЛ,
Щилянова,
Всички
представим роклите
по БЕЛ и
УП,
Ееоргиева
педагогически
предметите
от
на Елисавета
проф.
Дерман
специалисти
проф.
подготовка
Делчева
подготовка
Учители по
Да облечем героите от Интерактивен
Учители
БЕЛ
Всички
урок по БЕЛ и
литературата
по проф.
Учители
по
предметите от педагогически
подготовка
професионалн
специалисти
проф.
а подготовка
подготовка

6. Наставничество
В изготвената и приета програма за наставничество на Педагогически
съвет с протокол № 17 / 14.09.2022г. и утвърдена със Заповед на директора с
№ 39 / 15.09.2022г.
са описани общите положения, задълженията на учителя наставник и на
новоназначения учител, както и темите и дейностите за наставничество.
Очаквани резултати:

6.1. Подобряване на професионалната компетентност на младия или
новопостъпил учител на новото му работно място.
6.2. Развитие у младите специалисти на необходимите умения и
способности за провеждане на преподавателска дейност, отговаряща на
изискванията на ДОИ.
6.3. Всеобхватно развитие на притежаваните от учителя специализирани
познания в предметната област и методика на преподаване.
6.4. Професионална адаптация.
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Извънучилищна квалификационна дейност
Период
Тема на
Форма на
на
квалификацион провеждане
провежда ната дейност
не

първи
учебен
срок

Как да
създаваме
интегрирани
уроци

втори
учебен
срок

Проектобазиран
подход

Целева група

Обучител или
обучителна
организация

Отговарящ
за
провеждане
то

Образователна
всички
обучение педагогически платформа „Уча Директор
се“
специалисти
всички
обучение педагогически
специалисти

Обучителна
организация

Директор

7. Мониторинг и контрол на училищно ниво

Анализ и оценка на ефективността на проведените квалификационни форми и
дейности ще се извършва въз основа на следните критерии:
• Критерии и индикатори за качествена оценка:
- степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията;
- приложимост на наученото;
- влияние върху резултатите от обучението и възпитанието на учениците;
- влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на
училището;
- реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението;
- промените в професионалната дейност в резултат от участие в
обучението.
• Критерии и индикатори за количествена оценка:
- брой участия в обучения;
- видове квалификационни дейности - извънучилищни (регионални,
национални и международни), институционални, по национални и
европейски програми, самообразование.
Изпълнението на плана и проведените квалификационни дейности ще се
организират и контролират от директор, зам.директори, учители, счетоводител.
В частта извънинституционална квалификация дейността се контролира от
Директора, а в частта вътрешноинституционална квалификация - от зам.
директорите и учителите, съгласно областите им на действие. Финансирането на
дейността се контролира от счетоводителя.
Документите, удостоверяващи участието на лицата във форма на
квалификация (удостоверения, сертификати и др.) се представят своевременно в
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училището и съставляват част от портфолиото на всеки от педагогическите
специалисти.

8. Портфолио на реализирана вътрешна квалификация

Документацията на всяка проведена вътрешна квалификационна форма
включва:
• Пакет на проведената вътрешна квалификационна форма:
- покана/съобщение/уведомление до педагогическите специалисти за
участие в организираната квалификация с фиксирани точни дата, място,
тема, ръководител и часове на провеждане;
- присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки
участник в квалификацията, независимо от ролята му в конкретната
форма; списъкът съдържа и задължителна информация за тема, дата,
място и часове на провеждане на формата;
- ксерокопие на работните материали от квалификацията на хартиен
носител, а при желание и на електронен носител;
- финансова справка в свободен формат при изразходени средства за
проведената форма - за размножаване на обучителните материали на
хартиен носител и/или CD, флумастери, флипчарт и други
административни разходи;
- брой участници.
• Карта за отчитане на вътрешноинстуционална квалификация за учебната
2022/2023 г., в която се описва:
- тема на квалификационната форма/наименование на програмата за
обучение;
- организационна форма на предлаганата квалификация;
- дата на провеждане;
- място на провеждане;
- време на провеждане в астрономически часове и минути;
- работни материали;
- място, където се съхранява пакета документация от проведената
квалификация;
- ръководител/отговорник за провеждането на квалификационната форма
Документацията се съхранява в папка и/или класьор за вътрешната
квалификация за всяка отделна учебна година.
Планът е отворен и подлежи на актуализация във връзка е
променящите се условия, непредвидени обстоятелства и задачи.
При наложено обучение в електронна среда, квалификационните
форми ще бъдат провеждани дистанционно.
7

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр.Хасково,ул.”Добрудж а”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail:pglp@jmail.bg

I юдписъг на директора
У т в ъ р ж д е заличен на основание
Д иректо]
„
^ г
'
чл.4, т. 1, във връзка с чл. 5,
т. 1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

План
за провеждане на обучение по

Гражданско
образование
учебна 2022/2023 год

I. ОЦЕНКА HA СИТУАЦИЯТА
През последните години се очерта необходимост от въвеждане на Гражданско
образование с цел социализация и придобиване на т.н. „демократична грамотност“ при
подготовка на учениците за тяхната бъдеща роля на достойни, активни граждани. Този вид
образованост играе определяща роля в личностното развитие и подготовка на младите хора за
социална реализация чрез познаване, владеене и използване на човешките права и свободи,
съобразени със законите на демократичното общество.
II. ЦЕЛ, ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПИ
Главната цел е формиране на социално ангажирани личности с изградени умения и
компетентности за пълноценна реализация в съвременното демократично общество.
Специфичните цели визират:
- насърчаване и подкрепа на децата и младите хора в процеса на социализация и
утвърждаването им като достойни граждани;
- придобиване на нагласи, знания и умения, необходими на всички, за да учат цял живот,
да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание;
- максимално развитие потенциала на всяко дете/юноша и възможност за
самореализация като зачита правилата и не накърнява правото на другите да осъществяват
своите житейски планове.
Основни задачи:
1. Създаване на благоприятна педагогическа обстановка, която да осигури на учениците
възможност да осъзнаят и осмислят всички аспекти и измерения на ГО.
2. Запознаване на учители и класни ръководители с нови, успешни педагогически
практики.
3. Учениците да участват пряко в дискусии, форуми и дебати по обществено значими и
социални въпроси.
4. Да се изградят у тях нагласи за грижливо отношение към продуктите на човешкия
труд.
5. Насищане с необходимата литература, създаване на банка за съхранение на добър
опит, идеи, презентации, филми.
6. Изграждане на гражданска култура чрез овладяване на граждански знания и
формиране на граждански навици и добродетели, позитивна ценностна система и обективен
правилен светоглед.
7. Възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, национално
самочувствие и гордост.
8. Ефективно здравно и екологично възпитание, предпазване от рискове, заболявания и
зависимости, насочване към здравословен начин на живот, физическа активност, спорт и
туризъм.
9. Формиране на разумна потребителска и финансова култура, спестовност, почит и
уважение към труда на хората, съхраняване и естетизиране на учебната среда.
10. Поетапно и в зависимост от възрастта да се изградят представите на младите хора за
начина на живот и проблемите в съвременните условия в страната и в ЕС.
11. Да се формира достатъчна за етапа на образование организационна, икономическа,
здравна, естетическа и екологична култура.
Училищната програма е построена върху няколко принципа:
- Ориентираност към всяко дете, към конкретния ученик, равен достъп за всеки и всички,
сътрудничество, отговорна комуникация и хуманизъм на педагогическите взаимодействия.
- Плуралистичност на обучението, паралелни интерпретации, представяне на различни
гледни точки и изключване на всякакви идеологизация.
- Активност, самостоятелност, съотговорност, ефективност при търсене на аргументи,
варианти, идеи, форми и методи и тяхното реализиране.
- Гъвкавост, диалогичност, дискусионност, новаторство, творчество. Програмата
предлага възможни модели, а учители, ученици могат да избират варианти, съобразени с

конкретните условия в нашето училище, своя клас, актуални потребности на децата и юношите
във възникнала ситуация, нагласите на родителите и др.

III. ЯДРО И КОМПОНЕНТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ФОРМИ И
МЕТОДИ НА РАБОТА
Широкото схващане за гражданското образование включва голям кръг от проблеми,
които в своето единство са необходими, за да могат сегашните ученици да станат достойни
бъдещи граждани, притежаващи богата информираност и култура, висока компетентност и
лична отговорност при участието си в живота на демогратичното общество. Обучението и
възпитанието е отворено към всички нови проблеми, които могат да се окажат значими за
гражданската култура на младите хора след време. Ядрото на ГО включва четири основни
компонента:
1. Демокрация, власт и институции.
2. Граждански права, свободи и задължения.
3. Национална идентичност.
4. Социална кохезия (връзка, сближаване) и различия.
Съдържателното ядро на ГО е насочено към натрупване на граждански знания,
включващи фундаментални идеи и информация, необходима на всеки човек, за да е ефективен
и отговорен гражданин. Те следва да се превърнат в интелектуални навици и навици за участие,
свързани с граждански умения и компетентности за:
- основни житейски умения;
- умения за общуване при решаване на социални проблеми в бита;
- вземане на решения;
- работа в екип;
- решаване на конфликти и постигане на разбирателство;
- умения за отстояване на безопасно поведение и поемане на отговорност;
- действия и условия при стрес и екстремни ситуации;
- интеркултурни взаимоотношения;
- участие със свой принос в граждански инициативи и в училищния живот.
Крайният резултат е изграждане на граждански и общочовешки добродетели като
основни черти на характера на „базовата личност“ на всяко дете и младеж. Те са необходими за
съхранението и усъвършенстване на конституционната демокрация и крехкото ни гражданско
общество, за формиране на така необходимите самодисциплина, честност, патриотизъм,
толерантност, уважение и зачитане на ценността и достойнството на всеки човек.
IV. МОДУЛИ И ДЕЙНОСТИ
Гражданското образование има три основни измерения:
- познавателно: придобиване и осмисляне на идеи, понятия, системи и концепции;
- социално : способност да се практикува демокрацията във всички форми и във всички
области и етапи в живота на човека: в детството, юношеството и зрелия живот;
- емоционално: разпознаване и приемане на ценностите на демократичното общество.

ТЕМИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ за VIII клас
ТЕМИ
РАЗДЕЛ
I. Моята самооценка.

1. Силните и слабите страни на човека.
2. Какъв ще стана когато порасна голям?
3. Как да придобия чувство за идентичност
и собствена стойност?

II. Аз и другите.

1. Създаване на правила за съвместен
живот в класа.

2. Приятели и врагове. Междуполово
разбирателство.
3. Хубаво ли е да си различен?
4. Различията около нас: как ги приемаме и
подкрепяме?
5. Отношенията в обществото /в магазина,
на улицата, в автбуса, в болницата/.
6. Междуличностни отношения /учителученик, ученик-учител, ученик-родител,
ученик-общество/. Приятелството - що е
то и има ли бъдеще? Какви качества трябва
да притежава твоят приятел?
7. Какви качества трябва да притежава
достойният човек?
III. Демокрацията
общество”.

в

„малкото

ни

1.
Сътрудничество,
комуникация,
уважение и разбирателство.
2. Права и отговорности - какво зная и не
зная за тях?
3. Чувствам се по-отговорен за всичко,
което се случва в училище!
4.Образование без
дискриминация.

предразсъдъци

и

5. Какво да променим в училище?
Предложения, препоръки, мотиви.
6. Ценностите, които осмислят човешкия
живот.
IV. Обучение за мир и мирно решаване на 1. Причини за растящата агресия и насилие
в училище и извън него.
конфликти.
2. Стилове и начини за разрешаване на
спорове и конфликти.
3. С какво мога да допринеса, за да има ред,
дисциплина и сигурност в моето училище?
4. Как да се справим в критична ситуация?
5. Първа помощ в екстремни ситуации.
V. Основни човешки права, свободи и 1. Запознаване с помощта на избрани
текстове от основни документи задължения.
Конституция на РБ, Международната
харта за правата на човека и др.
2. Институции в РБ /Парламент,
Президент, Министър-председател, Кмет,
Областен управител/. Какво знаем за тях функции, правомощия? Кой е...?
3. Символи и ритуали в РБ /химн, герб,
знаме на РБ/.

Емоционално
споделяне
и
VI. Аз съм бъдещ достоен гражданин на 1.
съпреживяване на природни красоти,
моята родина.
богато историческо наследство и успехи
днес - на живо и чрез съвременните
технологии.
2. Храмовете на България.
3. Искам да се запозная със 100-те
национални туристически обекта на
България.
VII. Екология и здраве - отговорност за 1. Пубертетът и хигиена на човешкото тяло
себе си.
и ум.
2. Естетика и култура на половото
общуване.
3. Здравословно хранене и вредата от
диетите: анорексия и булимия.
4. Наднормено тегло и затлъстяване.
5. Измамните
цигари, дрога.

блаженства:

алкохол,

6. Сърфирането в интернет опасности крие?
VIII. Потребителска и финансова култура.

какви

1.Съвревменната потребителска мания.
2. Вредни продукти в нашите магазини.
3. Семеен и личен бюджет.
4.
Отношението
към
материалните ценности.

парите

и

5. Какво е икономическа криза и как да
излезем от нея.
ТЕМИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ за IX - XII клас
ТЕМИ
РАЗДЕЛ
I. Моето „Аз“ - реалистична оценка.

1. Какъв човек си и какъв искаш да бъдеш?
2. Трудности, с които не успяваш да се
справиш?
3. Асертивното поведение - увереност в
себе си.
4. Всичко зависи от теб!

II. Образование за мир и мирно решаване 1. Живот в промените и отговорно
гражданско поведение.
на конфликти
2. Подготовка на младите хора за мир и
ненасилие.
3. Ефективно общуване - преодоляване на
стрес и напрежение, отстояване на права,
водене на преговори.
III. Гражданите, политиката, демокрацията

1. Що е демокрация?

2. Европейска демокрация в България за
управление в услуга на гражданите
3. Политически модели на управление.
4. ЕС. България в ЕС. Ролята на България в
ЕС.
IV. Гражданите, властта и държавата

1. Политически системи.
- Държавна власт
- Държавно управление
- Държавен апарат
- Дипломация
2. Форми на държавно управление.
3. Форми на държавно устройство.
4. Държавни символи

V. Национална идентичност и различия в 1. Нация и национална държава.
Национална идентичност и групови
обществото
идентичности.
2.
Малцинства
и
образователни
институции: регламентирано равноправие
и фактически ограничения.
3. Толерантност, а не ксенофобия!
4. Нарушаване на човешките права по
света: глад, бедност, деца-войници...
VI. Граждани, права и отговорности

1. Правата на човека и граждански права.
2. Правата на човека и държавните
институции: защита на правата на човека
срещу ограничаването и нарушаването им
от институциите.
3. Граждански форми на отстояване на
човешките права.
4. Индивидуални и колективни права.

VII. България и светът

1. Европейска идентичност и „границите“
на Европа.
2. Глобализацията - тревоги и надежди.
3. Дилемата глобализация.

универсализация

или

4. Аз, България и променящия се свят.
5. Глобалните проблеми и възможните
решения.
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ___________
Примерни теми
1. Хранене. Гладуването - ползи и вреди.

2. Здравословно хранене и вредата от диетите: анорексия и болимия.
3. Необходимост от спазване на дневен режим.
4. Лична хигиена, облекло, външен вид.
5. Физическо развитие и дееспособност.
6. Психично здраве и личностно развитие.
7. Сексуално здраве.
8. Предпазване от употреба на психоактивни вещества.
9. Вредата от телевизията и компютъра.
10. Новият наркотик интернет - как да се спасим?
11. Агресията в училище и извън него (опазване живота и здравето на децата и
учениците, опазване на материалната база в училище и на обществени места).
12. Екология и опазване на околната среда.
13. Безопасно движение на улицата и пътя.
14. Мамо, не пуши цигари, защото ....
ПСИХОФИЗИЧЕСКО И КОГНИТИВНО РАЗВИТИЕ__________________________
Примерни теми
1. Емпатия и толерантност?
2. Кои събития от външния свят предизвикват реакция в мен?
3. Как да подобря общуването си с другите и да се откажа от лошите привички?
4. Какво знаем за зависимостите - алкохол, хазарт, наркотици?
5. Народопсихология: „С какъвто се събереш, такъв ставаш!”. Жертви ли сме на
наказанията на родителите си?
6. Пътят между истината и лъжата. Последствията.
7. Любовта и уважението като духовни ценности. Омраза и завист.
8. Какво мисля за „правилата“:
- Трябва постоянно да съм нащрек, за да не ме смачка този ужасен живот!
- Трябва да полагам максимални усилия, за да се представя винаги в най-добра
светлина!
- Никой няма право на грешки. Ако човек сгреши, трябва да бъде жестоко наказан!
- Трябва да държа хората на дистанция, за да не ме наранят!
- Трябва да се представям само в най-добра светлина!
- Трябва по всякакъв начин да се старая да си „пасна” с другите (да се нагодя към
другите)!
- Трябва да успея на всяка цена!
9. Благотворителност.
10. Моята мечта е...
11. Аз нямам родители. Живея сам, в дом за деца, лишени от родителска грижа. За мен
се грижи държавата...

12. Ценностите, които осмислят човешкия живот.
13. Какви качества трябва да притежава достойният човек?

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Повишаване на личното самочувствие на обучаваните и формиране на умения и нагласи
за участие в проблемите на класа, училището, обществото;
Умения за активно участие в социалния и обществения живот на страната;
Знания за здравословен начин на живот;
Приобщаване към личните и обществени проблеми;
Изграждане на собствена позиция по социално-значими въпроси и умения за
изразяването й;
Перспективно мислене, отговорно отношение и положителни нагласи към хората и света
като цяло;
Умения за водене на социален диалог по наболели проблеми на училищно ниво, в
семейството, обществото;
Създаване на социални контакти;
Знания за духовните и социалните ценности, интеркултурност;
Изграждане на усет за индивидуалност;
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Всеки преподавател има право на избор на тема от учебната програма. При избора се има
предвид възрастта на учениците и най-вече техният интерес към определена проблематика.
2. Основна форма на работа - дискусия. Други форми - казуси, анкети, изследвания, сбирки,
ситуационни игри, тематични презентации.
3. Основен принцип на работа - активност и дискусионност, които позволяват активно
участие на учениците, възможности за изразяване на собствени ценности, нагласи, гледни
точки.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр.Хасково, ул. "Добруджа”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail: pglp@mail.bg

I юдписът на директора
Утвържда ^ заличен на основание
Дире!
.

чл.4, т. I, във връзка е чл. 5.,

т. 1, в) от Регламент (ЕС) 2 0 16/679
П ЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОТИВООБЩ ЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ В П ГЛП „РАЙНА КНЯГИНЯ
учебна 2 0 2 2 /2 0 2 3 година
“

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Демократизацията на обществените отношения у нас предизвика разрушаването на
нормативните системи на общественото и индивидуалното съзнание. В условията на
оптимизация на училищната мрежа и на делегираните бюджети все по-важна става ролята на
Училищната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните ( УКБППМН).
1. Дейността й е насочена към обхващане и задържане на децата в училище, проучване и
превенция на противообщественото деяние на учащите се, помощ и подкрепа на ученици
и родители.
2. Училищната комисия е създадена на основание чл. 2, ал. 1, б.“а“ от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ( ЗБППМН).
3. Работата на училищната комисия е съобразена и се основава на приетите училищни
планове и правилници.
4. Цялостната дейност на комисията ще се осъществява в съответствие със следните
нормативни актове и документи:
Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
Закон за закрила на детето;
Наредба за приобщаващо образование.
5. Комисията ще работи в следния състав:
Председател: д-р Димитър Виденов - старши учител
Членове:
1. Вълчан Чанев - учител
2. Грета Тодорова - образователен медиатор
6. Комисията е избрана на заседание на Педагогическия съвет на 14. 09. 2022 година и ще
работи при спазване на следните принципи: системност, добронамереност, загриженост
за съдбата на всеки ученик, зачитане на човешкото достойнство, дисциплинираност при
педагогическото общуване, поощряване към положително значими прояви и постигнати
резултати от учениците.
II.
•
•
•

ЗАДАЧИ:
картотекиране на проблемни ученици с асоциални прояви;
изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;
организиране на превантивна работа с ученици и родители.

•
•

ФОРМИ НА РАБОТА:
провеждане на индивидуални разговори;
провеждане на психологически изследвания;

III.

проучване на социални контакти;
работа чрез методите на психодрамата.
IV.

•
срок:
•
срок:
•
срок:
•
срок:
•

срок:
V.

ПРЕПОРЪКИ
ЗА
РАБОТАТА
НА
КОМИСИЯТА
ЗА
БОРБА
С
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ
НА
МАЛОЛЕТНИТЕ
И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
Да се поддържа връзка с класните ръководители, обществеността и Детска
педагогическа стая (ДПС) - Хасково при наличие на противообществени прояви.
постоянен
Да се извършват посещения на квартири от възпитатели и класни ръководители при
констатиране на нарушения и да се вземат съответните мерки.
постоянен
Комисията да води учениците склонни към противообществени прояви на отчет.
постоянен
Всички работещи в училището активно да подпомагат и съдействат на комисията в
нейната работа.
постоянен
Класните ръководители да следят напусналите ученици до 16 годишна възраст и да
поемат ангажимент съвместно с ръководството за настаняването им в друго учебно
заведение.
постоянен

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА:
1. Повишаване знанията и уменията на учениците за живот свободен от дрога, алкохол и
тютюн.
2. Предпазване от асоциално поведение и насилие чрез запознаване с профилактично обучителни програми.
3. Планиране на системна и целенасочена превантивна дейност за оказване на ефективно
влияние върху обучението и възпитанието на учениците.
4. Своевременно откриване на извършителите, бързо и ефективно решаване на случаите и
оказване на педагого-психологическо въздействие.
5. Координиране дейността на комисията с държавните и обществени органи и
организации, имащи пряко отношение.

VI.

ДЕЙНОСТИ:
1. Запознаване на всички ученици и родители с Правилника за дейността на училището и
Правилника за дейността на общежитието.
отг.: кл.ръководители
срок: септември 2022 г.
2. Издирване и завеждане на отчет на ученици, извършители на противообществени прояви
и/или живеещи в условия с повишени рискови фактори.
отг.: кл.ръководители
срок: септември 2022 г.
3. Обмен на информация с инспектора от ДПС - Хасково за ученици, извършили
противообществени прояви и оказване на съдействие.
отг.: Председателят на комисията
срок: постоянен
4. Уведомяване на родителите на учениците отсъстващи системно от учебни занятия,
отг.: кл.ръководители
срок: постоянен

5. Информация за състоянието на дисциплината в училище, допуснати неизвинени
отсъствия, спазване на училищния правилник.
отг.: кл.ръководители
срок: декември 2022 г.
март 2023 г.
юни 2023 г.
6. Индивидуална работа с проблемни деца.
отг.: кл.ръководители, инспектор ДПС, УКБППМН
срок: постоянен
7. Взаимодействие на училищната комисия с родителите на ученици, извършили
противообществените прояви.
отг.: кл.ръководители, инспектор ДПС, УКБППМН
срок: постоянен
8. Организиране на тематични срещи и дискусии с родителите по въпроси свързани с
възпитанието на децата, подобряване на диалога в семейството.
отг.: кл.ръководители
срок: постоянен
9. Взаимодействие на училищната комисия с общинската комисия - участие на
председателя в заседанията на общинската комисия.
отг.:Председателят на комисията
срок: постоянен
10. Периодично разглеждане постъпките на ученици извършили противообществени
прояви.
отг.: УКБППМН
срок: постоянен
11. Провеждане на системна разяснителна работа в часа на класа по проблемите на
учениците и противообществените прояви чрез подходящи методи и форми.
отг.: кл .ръководители, инспектор ДПС, УКБППМН
срок: постоянен
12. Обезпечаване на родителите на картотекираните ученици с правна и педагогическа
информация.
отг.: УКБППМН
срок: постоянен
13. Разпространение на информационни материали, свързани с превенцията на деца с
девиантно поведение.
отг.: всички учители
срок: постоянен
14. Създаване на организация и подпомагане на различни инициативи, оказващи
възпитателен ефект:
международни дни / 9 май - ден на Европа; 22 април - ден на Земята и други такива/
спортни празници
благотворителни кампании
- участие в клубове по проект „Подкрепа за успех“
отг.: Председателят на комисията, учители
срок: постоянен

15.

Организиране и подкрепа на форми и дейности, създаващи възможности за осмисляне
на свободното време и позитивна социална изява на подрастващите,
отг. Директорът, кл.ръководители
срок: постоянен
VII.

-

VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ:
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни при община Хасково
Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“
Здравни заведения
Районно полицейско управление
Детска педагогическа стая
Общинска администрация
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Училищната комисия провежда четири редовни заседания през учебната година.
При необходимост се провеждат извънредни заседания.
Комисията докладва за провинили се ученици на заседанията на Педагогическия съвет.
Комисията отчита дейността си в края на всеки учебен срок.
В края на всеки учебен срок се изпраща информация до ДПС за ученици с
противообществени прояви и за мерките, които са реализирани спрямо тях.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр.Хасково,ул.”Добруджа”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail:pglp@mail.bg

11одписът на директора
у т( е заличен на основание
ДИЕ чл.4, т. 1, във връзка с чл. 5,
т. 1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

ПЛАН
ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ОХРАНА НА ТРУДА
И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
в ИГЛИ ((Райна Княгиня ”
учебна 2022 /2 0 2 3 година

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комисията е избрана на заседание на Педагогическия съвет на 14. 09. 2022 година и е в
състав:
Председател:
Христина Тенчева - ЗДАСД
Членове:
1. Нина Петкова - старши учител
2. Незабравка Николова - старши учител
2. През учебната 2022 / 2023 година обучението по защита при бедствия се осъществява по
учебна програма за обучение на учениците за действие при бедствия, аварии, катастрофи
и пожари, утвърдена от Министъра на образованието и науката и съгласувана с
Началника на Гражданска защита на Р България.
3. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните
образователни изисквания.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Извършва се от директора на учебното заведение със съдействието и участието на
длъжностни лица от местните организации на Гражданска защита, Пожарна безопасност
и защита на населението и Български червен кръст.
2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на директора.
Занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа през учебната година,
а тези по защита при бедствия във време и място, съобразени с конкретните специфични
условия за обучение.
3. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се
използва: специализирана литература, тематични предавания по телевизията и радиото,
инструктивни материали от централния и местен печат, учебно-методически помагала и
Други.
1

III. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия
персонал в училище и извън него.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната
безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за
разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и
оказване на помощ в случай на опасност.
IV. ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната
адаптация към живота;
2. Прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да
възникнат в и около него;
3. Поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните
органи, сили и средства в случай на необходимост;
4. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия,
отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на
практически умения за оказване на първа помощ.
V. ФОРМИ НА РАБОТА:
1. Провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;
2. Превантивна работа.
VI. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
ОХРАНА НА ТРУДА
1. Да се спазват задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на
възпитание, обучение и труд от лицата, заемащи длъжността:
•
•
•
•

Заместник-директори;
Длъжностно лице, осъществяващо координация и контрол по БУВОТ;
Учител - при обучение в кабинет (учебна работилница);
Учител по Физическо възпитание и спорт

отг.: ЗДАСД

срок: постоянен

2. Да се запознаят със задълженията по БУВОТ учениците и да се следи за тяхното
спазване по време на провеждане на практическо занятие в кабинет (учебна
работилница).
отг.: учители по ПП

срок: периодично

3. Да се води работна тетрадка за регистриране на инструктажи по безопасност и хигиена
на труда (БХТ) и противопожарна охрана (ПО) с учениците.
отг.: ЗДАСД

срок: постоянен

4. Да се изготвят и представят на директора за утвърждаване следните програми:
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4.1 .За провеждане на начален инструктаж по БХТ и ПО с щатните служители и работниците,
и инструктаж на работното място
отг.: ЗДАСД

срок: м.септември 2022 г.

4.2.3а провеждане на начален инструктаж по БХТ и ПО с учениците
отг.: учители по УП и ПП

срок: м. септември 2022 г.

4.3.3а провеждане на инструктаж на работното място по БХТ и ПО с ученици, преди
започване на обучение.
отг.: учители по ПП

срок: м. септември 2022 г.

4.4.3а провеждане на инструктаж на работното място по БХТ и ПО с ученици, преди
започване на обучение в кабинет (учебна работилница).
отг.: учители по ПП

срок: текущ

5. Да се заведат и водят следните книги:
5.1. За препоръки и предписания на контролните органи, заверена в Инспекция по труда
отг.: ЗДАСД

срок:постоянен

5.2. За начален инструктаж
отг.: учители УП и ПП

срок:постоянен

5.3. За инструктаж на работното място
отг.: учители по ПП

срок:постоянен

5.4. За периодичен инструктаж
отг.: учители по ПП

срок:постоянен

5.5. За извънреден инструктаж
отг.: учители

срок:постоянен

6. Да се проведат инструктажите по БХТ и ПО на щатните служители и работниците
отг.: ЗДУПД

срок:постоянен

7. Да се проведат инструктажите по БХТ и ПО с учениците
отг.: класни ръководители

срок:постоянен

8. Да се изготвят инструкции за правилна и безопасна работа с отделните машини, апарати
и съоръжения за учебните кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с
нормативните изисквания и да се проведат инструктажи с учениците за безопасна работа
в учебните работилници, кабинети, лаборатории, салон по физкултура
отг.: съответният учител

срок: м. септември 2022 г.
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9. Да се запознаят педагогическият и непедагогическият персонал в училище, както и
учениците и техните родители / настойници с Правилника по осигуряване на БУВОТ в
училището
отг.: класни ръководители

срок: м. септемерви - октомври
2022 г.

10. Да се впишат в длъжностните характеристики конкретните задължения, права и
отговорности за осигуряване на БУВОТ на длъжностните лица, които ръководят и
изпълняват трудови процеси
отг.: Директор

срок: м. септември 2022 г.

11. Да се осигурят условия за санитарно - битово и медицинско обслужване на служителите,
работниците и учениците
отг.: Директор

срок: постоянен

12. След приключване на учебни занятия и на работния ден задължително да се проверява
за забравени включени електрически уреди, учебно - технически средства и осветление
отг.: целия персонал

срок: постоянен

13. Да се изготви план за работа при есенно - зимни условия
отг.: Директор

срок: м. септември 2022 г.

14. Да се създадат безопасни условия на обучение и труд при извършване на ремонтни
дейности от външни фирми и организации
отг.: ЗДУПД; ЗДАСД

срок: през годината

ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
1. Да се спазва учебната програма, която е разработена в съответствие с изискванията на
ЗПУО и е съобразена с възрастовите, физиологичните и психологични особености на
учениците
отг.: ЗДУПД

срок: постоянен

2. Да се вземат в час на класа темите по защита при бедствия, съгласно разпределението на
учебното време по теми
отг.: класни ръководители

срок: постоянен

3. Да се осъществява контрол по провеждането на темите по защита при бедствия
отг.: ЗДУПД

срок: постоянен

4. Занятията по защита при бедствия да се провеждат през учебната година във време и
място, съобразени с конкретните специфични условия на обучения
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отг.: Директор, ЗД, кл.ръководители

срок: постоянен

5. В часа на класа да се проведе тренировка на тема „Евакуация на учащи се при възникване
на бедствие, авария или катастрофа“
отг.: класни ръководители

срок: през годината

6. Да се изучат най - вероятните екстремни ситуации, техните особености и възможни
последствия
отг.: класни ръководители

срок: през годината

7. Да се проведе обучение за действия на учениците и поведение в екстремни ситуации
отг.: класни ръководители

срок: през годината

8. Да се търси съдействие от специализираните органи при провеждане на часовете по
гражданска защита
отг.: класни ръководители

срок: постоянен

ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА
1. Да се актуализира при необходимост Плана за пожарна безопасност в училището, като
същият се утвърди от директора на учебното заведение и се съгласува с Началника на
районната служба за противопожарна и аварийна безопасност и защита на населението
(PC ПАБЗН)
отг.: ЗДАСД; Директор

срок: м. септември 2022 г.

2. С гореспоменатия План да се запознаят всички ученици и целия трудов колектив
отг.: ЗДАСД

срок: м. септември 2022 г.

3. Да се издаде заповед за противопожарната охрана в училище
отг.: Директор

срок: м. септември 2022 г.

4. Да се следи за спазването на задълженията на помощния и обслужващ персонал за
противопожарната безопасност
отг.: ЗДАСД

срок: постоянен

5. Да се спазват и изпълняват разпорежданията на PC ПАБЗН
отг.: Директор

срок: постоянен

6. Да се изготви план за действие на персонала по евакуацията на ученици при пожар.
Същият да се проиграе, като провеждането се отрази в констативен протокол.
отг.: ЗДАСД

срок: през годината
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7. Да се запознаят длъжностните лица със съдържанието на Наредба № 8121з-647 от 1
октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация
на обектите
отг.: ЗДАСД; Директор

срок: м. септември 2022 г.

8. Да се осигури свободен достъп по всяко време към всички сгради, помещения,
съоръжения, водоизточници
отг.: ЗДАСД

срок: постоянен

9. Да се поддържат евакуационните пътища и изходи съобразно изискванията на
противопожарните строителни - технически норми
отг.: ЗДАСД

срок: постоянен

10. Да се поддържат в изправност пътищата, подходите и входовете свободни от материали,
а през зимата - и почистени от снега
отг.: ЗДАСД

срок: постоянен

11. Да се осигури необходимото противопожарно оборудване
отг.: ЗДАСД; домакин

срок: постоянен

12. Да се изготви списък на местата с локално отопление, вида на уредите и отговорниците
за тяхното използване
отг.: ЗДАСД; домакин

срок: м. октомври 2022 г.

13. Да се извърши основна проверка на сградите и съоръженията в тях. Да се набележат
конкретни мерки за осигуряване на пожарна безопасност
отг.: Директор

срок: текущ

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ
> Министерство на вътрешните работи (МВР) - гр. Хасково
> Регионална здравна инспекци (РЗИ) - гр. Хасково
> Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност и защита на населението” (PC
ПАБЗН) - гр. Хасково
> Български червен кръст (БЧК)
> Гражданска защита (ГЗ)
> Главна инспекция на труда (ГИТ)
> Министерство на образованието и науката (МОН)
> Регионално управление на образованието (РУО) - гр. Хасково

>

Други.
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯZ
гр. Хасково, ул. 'Добруджа”№79, телУфакс 62 24 72, e-mail:pglp@mail.bg

1юдписът на директора

е заличен на основание

Утвърл чл-4- т-*• във вРъзка с чл. 5,
т. 1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679
Директор
ПГЛП “Райна Княгиня“

СПОРТЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
за учебната 2022/2023 година
I.

Провеждане на вътрешни първенства по:
Баскетбол, Футбол, Тенис на маса, Лека атлетика, предхождащи
общинските първенства.
Срок: м. 12.2022г. - м. 04.2023г.
Отг. Учителите по физическо
възпитание и спорт

п.

Участие в общинските първенства по Баскетбол, Футбол, Лека
атлетика, Тенис на маса.
Орг.: спортните клубове /по Наредба/
Отг. Учителите по физическо
възпитание и спорт

III.

Организиране на туристически излети и походи
Срок: постоянен
Отг. Учителите по физическо
възпитание и спорт

IV.

Спортно-състезателни дейности: Туристически поход с цел повишаване
на ОФД на състезателите, представящи гимназията по определените
спортове в календарен план
/'
Срок: 31.12.2022г.
Отг. Учителите по физическо
възпитание и спорт

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
..РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр.Хасково, ул. ”Добруджа”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail:pglp@mail.bg

I юдписът на дирек тора
е заличен на основание

Утвъряц чл-4, т' 1• във връзка е чл. 5..

Днр т. 1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

ПЛАН
ЗА РАБОТА НА
УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

учебна 2022 / 2023 година

ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Извършва се от директора на учебното заведение и оторизирано със заповед длъжностно
лице.
2. За всички класове занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа през
учебната година.
3. Занятията се провеждат по график, утвърден от директора.
3.1 Обучението се извършва по учебни програми VIII - XII клас.
4. За педагогическия и не педагогически персонал - чрез начални и периодични инструктажи
ПЕЛИ

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и не педагогически персонал в
училище и извън него.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на безопасност от
движение по пътищата, на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания
и умения за разпознаване и оценка на опасни ситуации, както и оказване на помощ в случай на
инцидент.
ЗА ПАЧИ

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната
адаптация към живота.
2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности,
способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействия с опасен характер,
възникнали на пътя.
3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и
неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации.
4. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по
пътищата.
5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване
правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители.
6. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение на пътя, отговорно
отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за
оказване на първа помощ.
ПЕЙИОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ПВИЖЕПИЕТО

1. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се организира и провежда в
съответствие с нормативните документи.
отг. ЗДУПД
срок: постоянен
2. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за
всеки клас.
отг. кл. р-ли
срок: постоянен
3. Да се следи и спазва графика за провеждане на учебните часове по БДП за VIII-XII клас
отг. ЗДУПД
срок: постоянен
4. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БД и провеждането на планираните
мероприятия
отг. ЗДУПД
срок: постоянен

5. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят учениците с пътно
транспортната обстановка в района на училището.
отг. кл.р-ли
срок: месец септември
6. Класните ръководители да проведат беседа - разговор за поведението на учениците като участници в
пътното движение.
отг. кл. р-ли
срок: постоянен
7. Да се осигурят учебните програми по БД за съответните класове.
отг. ЗДУПД

срок 15. 09. 2022 г.

8. Да се заложат в Списък - Образец № 1 часовете за изучаване на правилата по БД по пътищата.
отг. Директор
срок: 15. 09. 2022 г.
9. Да се осигурят необходимите учебни средства за учениците по БД
отг. Домакин

срок: през годината

10. Да се осигурят необходимите методически ръководства и насоки за учителите.
отг: ЗДУПД
срок: 15. 09. 2022 г.
11. Да се проведат срещи с училищното настоятелство за обсъждане проблемите на БД и набелязване на
конкретни мерки.
отг: Директора
срок: през годината
12. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, зелени училища,
наблюдения и други) да се провеждат разговори с учениците за припомняне правилата за безопасност
на движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис.
отг: кл.р-ли
срок: постоянен
13. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с деца и ученици, включително и такова
с летален край, задължително да се информира Началника на РУО в срок от 24 часа.
отг: ЗДУПД
срок: постоянен
14. При настъпила ПТП с дете или ученик от училището, включително и такова с летален край в
едноседмичен срок да се организира и проведе педагогически съвет и общоучилищна родителска среща.
отг: ЗДУПД
срок: постоянен
15. Да се включат учители в курс по методика на преподаване на БД.
отг: ЗДУПД

срок: при необходимост

