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РАЗДЕЛ I. 

 

1. КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ПГЗ 

 

ПГЗ 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. Училището се развива устойчиво и е намерило своето място в 

общинската образователна структура. 

Добрата МТБ, качеството на образованието, възможността за реализация по повече от една професия – това е, което прави учи-

лището привлекателно и полезно за младите хора от  област Ямбол и съседните области, решили да продължат образованието си в 

училище, в което могат да придобият професионална квалификация. 

Гимназията подготвя ученици по 2 професионални направления: 

„Растениевъдство и животновъдство“  и „Администрация и управление“, които предполагат успешна реализация на 

завършващите. 

През изминалата 2020/2021г. в училището се обучаваха общо  343  ученици, от тях  254 в дневна, 79 в задочна и 10 ученици в 

самостоятелна форма на обучение и трима ученици със СОП, разпределени в 15 паралелки, по следните специалности и срокове на 

обучение: 

Дневна форма на обучение 

I. С петгодишен срок на обучение, приети след 7- ми клас, 3 СПК- 10 паралелки, 6 специалности. 

КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ 

8а Механизация  на селското стопанство 

8б Пчеларство и бубарство 

8в Трайни насаждения 

9а Механизация  на селското стопанство 
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9б Агроекология/Производител на селскостопанска продукция 

9в Трайни насаждения 

10а Механизация на селското стопанство 

10б Агроекология/Производител на селскостопанска продукция 

11а Механизация на селското стопанство 

11б Земеделско стопанство/Производител на селскостопанска продукция 

 

II. С четиригодишен срок на обучение, приети след 8- ми клас 3 СПК  - 2 паралелки, три специалности. 

КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ 

12а Механизация на селското стопанство 

12б Агроекология/Производител на селскостопанска продукция 

 

Задочна  форма на обучение  

I. С петгодишен срок на обучение, приети след 7- ми клас, 3 СПК- 2 паралелки, 1 специалност. 

КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ 

9г Механизация на селското стопанство 

10в Механизация на селското стопанство 

 

II. С четиригодишен срок на обучение, приети след 8- ми клас 3 СПК  - 1 паралелки, 1 специалност. 

КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ 

12в Механизация на селското стопанство 

 

За учебната 2021/2022 година Професионална гимназия по земеделие, отново предложи балансиран план-прием, за обучение по 

утвърдени за училището професии и специалности, една от тях защитена и една с недостиг на пазара на труда, и го реализира успешно: 

 Сформирани бяха 3 паралелки, дневна форма на обучение, по следните професии и специалности: 

VIIIа клас: 1 паралелка -  професия „Техник на селскостопанска техника”, специалност „Механизация на селското стопанство“; 
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VIIIб клас: 1паралелка -  професия „Техник животновъд”, специалност „Пчеларство и бубарство“; 

VIIIв клас: 1паралелка -  професия „Техник растениевъд”, специалност „Трайни насаждения“; 

Успешно реализираният прием се дължи на ефективна реклама на професионалното образование на училищно и общинско ниво, 

успешни партньорства с бизнеса, добра работа на комисията по прием на ученици, атрактивните професии и специалности, по които се 

предлага обучение на завършващите основно образование ученици, качество на обучението в ПГЗ, модернизирана материална база, 

която непрекъснато се обновява, възможностите, които училището предлага за изява на учениците в различни инициативи и др. 

За втора поредна година в  гимназията се обучаваха и ученици със специални образователни потребности, за които бяха 

разработени индивидуални учебни планове и програми. 

Общият брой на педагогическия персонал в ПГ по земеделие за учебната 2020/2021 бе 30 души. Учителите непрекъснато 

повишаваха квалификацията си чрез участие в различни квалификационни форми, организирани от училището, както и в семинари, 

тренинги и обучения на общинско, областно и национално ниво.  6 учители придобиха ІІІ ПКЗ, 4-ма учители придобиха,  3-ма ІV ПКС, 

а 5 - V ПКС  след участие в съответния квалификационен курс.   

През изминалата учебна година няма загуба на учебно време поради отсъствие на учители, тъй като ПГЗ работи по НП „Без 

свободен час“ и провежда обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ при необходимост.  През 7 от учебните месеци учениците 

се обучаваха в ОРЕС поради обявената усложнена епидемична обстановка в Република България като някой от месеците на 100%, а 

през останалите редуваха на ротационен принцип присъственото обучение и ОРЕС, където учебните занятия се провеждаха в 

електронната платформа Microsoft teams. 

Педагогическите специалисти  работят системно за създаване и постигане на успехи в учебно-възпитателната  дейност и на 

положителни промени при изоставащите и отпадащите ученици. За тази цел спомогнаха сформираните групи по проект „Подкрепа за 

успех“ за ученици с образователни затруднения. 

С изявените ученици, учителите работиха, подготвяйки ги за участие в състезания, конкурси и олимпиади, по съответните 

дисциплини . 
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За изява на професионалните възможности на учениците през м. февруари 2021г. бе проведен училищен кръг на националното 

състезанието „Млад фермер“, в което учениците се състезаваха в три модула – „Растениевъдство“, „Животновъдство“   и „Механизация 

на селското стопанство“. Класиралите се на първо място във всеки модул ученици представиха ПГЗ на Регионалния кръг на 

състезанието „Млад фермер“, който се проведе през м.април в Свиленград – Младен Желязков от 8в клас, Росен Борисов от 10а клас и 

Станислав Тодоров от 12а клас 

През м. май ПГЗ бе организатор и домакин на националния кръг на 11-тото издание на  състезанието „Млад фермер“. В модул 

„Механизация на селското стопанство“ , състезателна дисциплина „Майсторско управление на трактор“ ученикът Станислав Тодоров 

от 12а клас на ПГЗ завоюва Второ място.  

В модул „Растениевъдство“, ученикът Младен Желязков от 8в клас на ПГЗ завоюва първо  място. 

Първо място в В модул „Животновъдство“  заслужено спечели и Росен Борисов от 10а клас.  

Отборно ПГЗ се класира на трето място в националното състезание. 

Ученичката  от 10б клас, специалност „Агроекология“,  Стоянка Иванова взе участие в конкурса „Моето стопанство ІІ“, което е 

част от съвместната кампания на Министерството на земеделието и горите и Министерството на образованието и науката  „Супер 

Фермер“, подкрепяща младите хора в развитието им в областта на земеделието. Стоянка Иванова, бе удостоена с Грамота от 

Министерството на земеделието и горите за отличен иновативен проект за стартиране на бизнес в направление „Растениевъдство и 

животновъдство“! 

В деня на почит към Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, който е и празник на факултет „ Техника и 

технологии” гр. Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора ученикът от 12а клас Мариян Митев взе участие в състезанието по 

майсторско управление на автомобил. Нашия се представи достойно и получи грамота като единствен участник от професионална 

гимназия. 

Ученици от различни класове взеха участие в проведените олимпиади в гимназията по Български език и литература. 

Отбелязани бяха и много празници:                                                                                                                     

- за 26 септември – Международен ден на европейските езици – беседа от г-жа СтоянкаВасилева.                                                                                                                          
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- Беседа за хигиенните навици на 5 октомври - ден на измитите ръце - беседа от  г-жа Поля Атанасова 

- Честване на Трифон Зарезан – професионален празник на ПГЗ“Хр. Ботев“ гр. Ямбол с празничен концерт  на 14 февруари – 

„Трифон Зарезан в компанията на Св. Валентин“, изнесен от  ученици от гимназията, под ръководството на  Г. Чирпанлиева.                                                                                                                         

- Тържествено отбелязване на 146г. от гибелта на Васил Левски – беседа от г-н Ст. Иванов.                                                                                                                                              

- Тържествено отбелязване на Националния празник и 141г. от Освобождението на България от Османско владичество – беседа и 

презентация от г-н Ст. Иванов и г-жа В. Радоева                                                                                                                        

- Отбелязване на международният ден на ромите (8 април) - беседа за ПОРАЙМОС  от г-н Ст. Иванов.                                                                             

- Отбелязване на Световен ден на Земята – беседа от  г-жа П. Атанасова.                                     

- Честване на 2 юни – Деня на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България – подготовка - Г. 

Чирпанлиева.         

     Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици и големият брой допуснати неизвинени отсъствия са проблем за 

педагогическия колектив. 

За решаване на този проблем е необходимо: 

 Да продължи работата по гражданско образование на учениците. 

 Специално внимание да се отдели на работата с родителите.Да се привлекат по-голям брой родители, съпричастни към 

ученическите проблеми.Да се търсят нови подходи и методи за приобщаване на родителите към училищния живот. 

 Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и да се засили дейността на 

училищ-ната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците / УКПППУ/.                                                                                                           

Основните акценти през учебната 2020/2021 г. бяха поставени върху познавателните възможности на учениците, както и 

създаване на професионални умения и знания по избраната професия и специалност, на индивидуализацията и диференциацията на 

обучението. За разчупване на  традиционната схема на учебния час допринесе обучението от разстояние в електронна среда, което се 

провеждаше в платформата Microsoft teams  при използване на много нови и разнообразни средства и методи за преподаване, проверка 

и оценка на знанията на учениците.  
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2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021г. 

Квалификационната дейност целеше повишаване педагогическите умения и способности на учителите, за да се достигнат 

изискванията на съвременния образователен процес. Темите се избираха след проучване мнението на педагогическите специалисти по 

МО. 

Планирани и реализирани квалификационни дейности за учебната 2020/2021 г. 

1. Общ брой педагогически специалисти Общ брой педагогически специалисти - 30 

Реализирани квалификационни дейности за 2020/2021 учебна 

година на училищно ниво според заложените в плана на учили-

щето 

1.Указания за новата учебна година – съвещания с учителите по 

календара на РУО 

2.Запознаване на Педагогическите специалисти с настъпили 

промени в нормативната уредба за системата на ПУО: 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 

2016г. за информацията и документите за системата на 

ПУО; 

 -Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 

2016 г. за оценяване на резултатите от обучението 

 на учениците; 

 -Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 

2015 г. за учебния план; 

3.Правила за работа на системата на училищното образование в 

условията на COVID 19. 

4.Работа с електронен дневник в облачно-базирана платформа 
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Школо.БГ 

5.„Превенция на употребата на наркотични вещества в училищна 

среда“ като част от дейностите по национална програма за  

изпълнение на Стратегия за превенция на наркотиците от 2020г.  

6.Работа с електронната обучителна платформата Teams. 

7.Гражданското образование на учениците – инструмент за 

създаване на позитивна училищна среда. 

8.Работа с презентационен софтуер 

9.Синдром на професионалното прегаряне- как да се предпазим и 

съхраним - тимбилдинг 

Участие в извънучилищни квалификационни форми на об-

щинско, регионално и национално ниво за учебната 2020/2021г. 

През 2021г.  в  ПГЗ отново участва в дейност по НП КПРПС. 23-

ма педагогически специалисти участваха в обучение на тема: 

„Интерактивни методи на обучение“, което се проведе в 

конферентната зала на хотел „Армира“ в Старозагорски 

минерални бани  в периода 11-13.06.2021г.   Обучението бе с 

продължителност 32 академични часа и на всички участници бяха 

присъдени по три квалификационни кредита. 

 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка не са проведени следните обучения: 

- Осъществяване на допълнителната подкрепа за ЛР и използването на подходящи подходи, методи и средства при работа с ученици 

със СОП, в риск или с обучителни затруднения. 

-Добри практики -  STEM уроци в часовете по професионална подготовка 
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-" Дисциплина чрез сътрудничество – работа в различен културен бекграунд " – външноинституционално с придобиване на 2 

кредита. 

Извън плана за квалификационна дейност обучителни мероприятия с цел повишаване на квалификацията си са посетили: 

- Инж. Краса Стефанова и инж. Жана Райкова – на 02.07.2021г. обучение на тема „Биосигурност в животновъдните ферми“ с 

лектор д-р Стоян Колев от ДВСК, гр. Ямбол 

- Станислав Иванов – на 14-15.06.2021г. - Въвеждащо обучение на училищни специалисти съгласно утвърдените национални 

програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда. 

 

РАЗДЕЛ ІІ  
 

 Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, 

Закона за професионалното образование, както и на всички поднормативни актове  в областта на професионалното образование и 

обучение. За постигането на тази цел следва да се отчитат обстоятелствата, пред които е изправена страната. В краткосрочен план те 

са свързани със социално-икономическото й състояние, а в дългосрочен – с демографските процеси и промени, глобализацията и др. 

През последните десетилетия убедеността, че професионалното образование и обучение (ПОО) е ключов фактор за устойчивото 

социално-икономическо развитие в Европа, нараства. Европейските инициативи в отговор на бързите промени в икономиката и 

обществото изискват непрекъснато подобряване на системите за професионално образование и обучение и модернизация на базата, 

така че тези системи да допринесат за увеличаване на заетостта и социалната интеграция, да дадат възможност на всеки за учене 

през целия живот и да улеснят достъпа до повишаване на квалификацията, в съответствие с нуждите на обществото и пазара на 

труда.  
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1. МИСИЯ НА ПГЗ  

- Да осигурява качествено професионално образование по търсени на пазара на труда професии и специалности в сферата на 

селското стопанство; 

-Да създава условия за придобиване на висока степен на функционална грамотност от учениците; 

-Да гарантира компетентностно ориентирано образование за развиване на набор от ключови компетентности  като съчетание от 

знания, умения и нагласи у учениците; 

-Да осигурява образование, насочено към формиране на практически умения и предприемаческият дух; 

-Да изгражда стабилни партньорства,  

- Да осъществява взаимоотношения на толерантност и разбирателство в колектива и със социалните партньори; 

-Да възпитава и изгражда необходимите социални и професионални умения у младите хора като предпоставки за успех в тяхната 

бъдеща професионална и личностна реализация;  

-Да формира личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на 

конкурентоспособност;  

-Да способства утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие;  

-Да съдейства за разгръщане на творчеството и иновациите, инициативността и предприемчивостта, във всички степени на 

професионалното образование и обучение. 

  

2.ВИЗИЯ НА ПГЗ  

 

Следвайки девиза си: “Път през годините с поглед към бъдещето” Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев”, гр. 

Ямбол се стреми към изграждане на конкурентна образователна и възпитателна среда, за специализация на училището в нови 

направления, дейности и ценности и изграждане на индивидуален  и отличителен облик, чувства се призвана да формира знания, 
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личностни и професионални умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда и реализацията им в живота, за 

толерантност и уважение към гражданските права и отговорности, за противодействие срещу проявите на агресия и насилие. 

1.Съхранявайки традициите си в областта на професионалното образование и обучение ПГЗ „Христо Ботев“ се развива като 

училище с два етапа на средната образователна степен, съгласно образователната структура според влезлия в сила но 01.08.2016г. 

ЗПУО: І-ви гимназиален етап:VІІІ – Х клас и ІІ-ри гимназиален етап: ХІ – ХІІ клас.   

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози със 

съвременно мислене и способни  успешно да прилагат стандартите на новия ЗПУО.  

3. Ще бъдат разработени съвременни програми за избираеми форми (РПП и ФУЧ) за придобиване на компетентности в 

съответствие с потребностите и интересите на учениците.  

4. Чрез  прилагането на  различни форми на обучение, заложени в ЗПУО – дневна, задочна, самостоятелна, комбинирана и 

индивидуална ще се даде равен достъп до образование на учениците и ще се предотврати преждевременно отпадане от образователната 

система на учениците от малцинствени и рискови групи.  

5. Ще се сформират екипи от специалисти, които ще направят оценка на необходимостта от  осигуряване на обща и допълнителна 

подкрепа  учениците като  отговор на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование.  

6. Дейностите по проекти и мобилности ще се превърне в  инструмент за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности 

и интереси.  

7. Ще се усъвършенстват професионалните умения на педагогическата колегия чрез включването й в актуални квалификационни 

форми на обучение;  

 

3. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 

Постигане на качество на образованието, съответстващо на обществените потребности и професионална подготовка на индивида, 

осигуряваща му конкурентоспособност и реализация на пазара на труда и личностна удовлетвореност.   
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Съдържанието на обучението да се подчини на професионалните интереси и способности на учениците.  

Стимулиране на обучението по търсените на пазара на труда професии, степен на квалификациите, съобразно степента на развитие на 

регионалната икономика и заявените инвестиционни намерения, като продължава политиката за достъп до образование на учениците от 

специфични целеви групи 

 

3.1 Подцели и задачи: 

И през новата учебна 2021/2022 година акцентът и дейността на педагогическия колектив ще бъде: Усъвършенстване дейността 

на всеки член от педагогическата колегия за да достигне нивото на знанията на учениците до по-високи нива, съгласно на 

държавните образователни стандарти; 

1. Привеждане качеството на общообразователната и професионална подготовка в съответствие с Държавните образователни 

стандарти и високите критерии на ЕС и със съвременните демократични изисквания за избор на професия, обучение и възпитание 

едновременно с развитието на творческите заложби и изяви на учениците. 

2. Осигуряване на съвременна база за обучение на учениците по теория и практика. 

3. Осигуряване на условия, възможно най-близки до нормалните за провеждане на образователно-възпитателения процес в ПГЗ 

чрез обучение от разстояние в електронна среда  в условията на COVID-19 и без загуба на учебно време. 

 

 

4. Приоритети в дейността на училището  
 Издигане на качествено ново ниво на общообразователната и професионална подготовка в ПГЗ; 

 Придобиване на професионална квалификация;  

 Непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация;  

 Формиране на мотивационна система за реализация в гражданското общество;  

 Формиране на обща култура на основата на националните и общочовешките ценности;  

 Формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;  
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 Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, работа развиваща духовното, физическото и социално 

развитие на ученика;  

 Изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, 

техния език, религия и култура;  

 Акцентиране върху подготовката по български език, системна и последователна подготовка на зрелостниците за успешно полагане на 

ДЗИ и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;  

 Продължаване на работата по текущите проекти и включване в нови.  

 Задачите се осъществяват при спазване на изискванията за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение.  

 

ДЕЙНОСТИ 

 
Приоритети Мероприятия Срок Изпълнител Контролира 

 

1.Осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на 
обучение и труд и 
осъществяване на учебно-
възпитателен процес  
през учебната 2021-2022 година 
в условията на COVID-19 

- създаване на Комисия по безопасни 

условия на труд за учебната 

2021/2022г. 

- Актуализиране на  училищни правила 

за работа на системата на 

училищното образование в условията 

на COVID 19;  

- Осъществява контрол върху 

изпълнението на дейностите 

залегнали в него 

м.09. 2021г. Административн
о ръководство на 
ПГЗ; 
Педагогически 
специалисти; 
сружители 

Директор 

2. Създаване на 
условия за 
развиването функционалната 
грамотност и ключовите  на ключовите  
компетентности у 
на учениците 

-Развиването на ключовите  

компетентности на учениците да се 

превърне в ангажимент на всички 

педагогически специалисти по 

предметите от задължителната 

подготовка 

постоянен Педагогически 
специалисти; 

Директор 

 Акцентиране върху подготовката по български език, системна и последователна подготовка на зрелостниците за успешно полагане на ДЗИ и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация; Акцентиране върху подготовката по български език, системна и последователна 3. 
3.Подготовка на зрелостниците 
за успешно полагане на ДЗИ и 
държавни изпити за 

-Подготовка на учениците от 10-ти и 

12 клас за успешно полагане на НВО 

и ДЗИ 

постоянен Учители по БЕЛ; Директор 
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придобиване на 
професионална квалификация; 
Подготовка на 
десетокласниците за успешно 
полагане на НВО – 10 клас. 

4. Придобиване на 
професионална квалификация  
 
4.1.Привеждане на 
професионалната подготовка в 
съответствие със световните 
тенденции в  развитието на 
земеделието и изискванията на 
ЕС. 
 

-.Нововъведенията в организацията и 
управлението на земеделието да 
намерят място в учебното съдържание 
по специалните предмети 
 

м.09. 2021г. МО на учителите 
по  
професионална 
подготовка 

Директор 

-Учебното съдържание да се привежда 
в съответствие с изискванията на 
пазарната икономика и частното 
земеделско стопанство 
 

Срок 
постоянен 

МО на учителите 
по  
професионална 
подготовка 

Директор 

- Създаване на необходимите 
организационни научно-методически и 
социално педагогически условия за 
провеждане на производственото 
обучение и практика. Да се организират 
работните места. Да се разработи 
график за провеждане на 
производствената практика.                      
 

м.09. 2021г. 
 
м.02.2022г. 

ЗДУПД Директор 

- И през тази учебна година да 
продължи сключването на договори за 
сътрудничество със земеделските 
кооперации 

м.09. 2021г. 
 

ЗДУПД Директор 

5. Професионално творческо 
развитие на учителя и 
създаване на мотивация за 
ефективен педагогически труд 
  

-Провежданите  в началото на 
учебната година тестове за 
установяване входно равнище да 
служат за насочване на учебната 
работа на всеки преподавател в 
следните направления: 
- Система от определени от самия 
преподавател мерки за попълване на 
установените пропуски 
-Система от форми за работа с 
отличните ученици, резултати, 
подготовка и провеждане на 
олимпиади по съответните учебни 

м.10-11. 2021г. ЗДУД, ЗДУПД Директор 
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предмети. 

-Да продължи вътрешно-
информационната система в 
училището, която включва не само 
крайните резултати, но и междинните 
моменти, необходими за корекция в 
работата 

Срок 
постоянен 

ЗДУД, ЗДУПД Директор 

6.Материално-техническо 
обезпечаване на    
образователния 
процес 
 

-За поддържане и обогатяване на 
кабинетите и учебните работилници да 
се създадат следните комисии: 
-Комисия по поддръжка и 
модернизиране на материално-
техническата база на ПГЗ; 
- Комисия по БДП; 
 

м.09. 2021г. ЗДУПД Директор 

7.Осигуряване на условия за 
непрекъснат образователен 
процес в ПГЗ 

Изпълнение на дейностите по 
Национална програма „Без свободен 
час“. 

постоянен ЗДУД 
Учители-
заместници по 
предмети 

Директор 

8. Дейности за осъществяване 
на гражданското, здравното, 
екологичното и интеркултурното 
образование: 

Изготвяне на училищна програма за 
ГЗЕИО; 
Изпълнение на дейностите, заложени в 
план за изпълнение на програмата за 
гражданско, здравно, екологично и 
интеркултурно образование за 
учебната 2021 - 2022 г.  

постоянен ЗДУД 
Учители по ООП  

Директор 

 

 

 

РАЗДЕЛ III.  

 
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ: 

 

№ ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТГОВАРЯ СРОК КОНТРОЛИРА 

А. СЪЗДАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА 
И ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 
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1.ДЕЙНОСТИ ПО  ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛ-
НАТА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 

1.Преглед на задължителната 
документация за началото на 
учебната година. 

Гл. счетоводител, ЗАТС  ЗДУД 01-03.09.2021г.  Директор 

  
2.Изготвяне Списък - Образец 1 
за учебната година. 

ЗАС, 
 Администратор АДМИН  

ЗДУД, ЗДУПД м.09. 2021г. Директор 

 

3.Изготвяне на седмично 
разписание на учебните занятия 
и утвърждаването му от   от РЗИ.  

Комисия за изготвяне на 
седмичното разписание 

ЗДУД; ЗДУПД 14.09.2021г. Директор 

 

4.Попълване на задължителната 
документация за началото на 
учебната година /електронен 
дневник на паралелката, 
електронен личен картон на 
ученика, книга за подлежащите/.  

класни ръководители ЗДУД 30.09.2021г. Директор 

2.ДЕЙНОСТИ НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 
СПЕЦИАЛИСТИ 

 

 

1.Изготвяне на програмите за 
РПП и представянето им в РУО. 

учители по учебни 
предмети, изучавани като 

ЗИП 
ЗДУД 

до 10.09.2021г. 
по график на РУО 

Директор 

  

2.Изготвяне  и утвърждаване на 
годишните тематични графици по  
предмети 

учители по учебни 
предмети 

ЗДУД 14.09.2021г. Директор 

 

3. Изготвяне на индивидуалните 
учебни планове на учениците със 
СОП. 

Екипи за ПЛР 
Координатор 

на ЕПЛР - 
ЗДУД 

14.09.2021г. Директор 

 

4. Изготвяне на планове за 
подкрепа на учениците със СОП 

Екипи за ПЛР 
Координатор 

на ЕПЛР - 
ЗДУД 

30.09.2021г. Директор 

 

5. Изготвяне на индивидуалните 
учебни програми на учениците  
със СОП.  

Председатели на ЕПЛР 
Координатор 

на ЕПЛР - 
ЗДУД 

до 12.10.2021г. Директор 

 

6.Изготвяне на индивидуални 
и/или групови  задания за 
извършване на практическите 
изпитвания  по учебна и 
производствена практика за 
първи и втори срок 

учителите, преподаващи 
учебна и производствена  

практика     
здупд 25.09.2021г. Директор 

  7.Запознаване на учениците и класните ръководители  ЗДУД до 30.09.2021г. Директор 
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родителите с училищните учебни 
планове по класове и 
специалности, правата и 
задълженията им, произтичащи 
от ЗПУО, Правилника за 
дейността в училището и 
Механизма за противодействие 
на тормоза в училище. 

 

8.Провеждане на работни срещи 
по методични обединения за 
обсъждане и разработване на  
Планове за дейността, които да 
залегнат в План за дейността на 
ПГЗ през учебната 2021/2022 
година 

Членовете на 
методическите  
обединения  

Председатели 
на МО 

01-03.09.2021г. Директор 

 

9.Изготвяне и утвърждаване на 
график за класни и контролни 
работи за първи и втори срок 

учителите по съответните 
предмети 

ЗДУД; 
Председатели 

на МО 
 

До 20.09.2021г. 
До 03.02.2022г. 

Директор 

 

10.Изготвяне график на заетостта 
на специализираните кабинети, 
работилници и лаборатории, 
както и на  компютърните 
кабинети. 

Председатели на МО 
ЗДУД; ЗДУПД; 

 
До 14.09.2021г. Директор 

 

11.Изготвяне на график за 
дежурство на учителите. 

Председатели на МО 
ЗДУД; 

Председатели 
на МО 

До 14.09.2021г. Директор 

 

10.Изготвяне и утвърждаване на 
график за провеждане на 
консултации с учениците по 
учебни предмети за първи и 
втори срок 

Председатели на МО ЗДУД 20.09.2021г. Директор 

 

11.Установяване на входно и 
изходно равнище 

всички учители , чиито 
предмети не се изучават 

за първа година                       
ЗДУД 

Входно равнище 
до 09.10.2021г. 

Междинно 
равнище  

До 31.01.2022г. 
Изходно ниво 

до 15.06.2021г. 

Директор 

 12. Изготвяне на график за Председатели на МО ЗДУД и ЗДУПД 15.10.2021г. за Директор 
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допълнителни консултации по 
предмети като част от общата 
подкрепа за личностно развитие 
на учениците. 

първи срок  
10.02.2022г. за 

втори срок 

 

12.Изготвяне и утвърждаване на 
плановете за провеждане час на 
класа, съвместно с учениците от 
класа 

класните ръководители 

ЗДУД 
Председател 

на МО на 
класните 

ръководители 

24.09.2021г. Директор 

  

13.Създаване на условия за 
разгръщане инициативността на 
учениците и приобщаването им 
към училищния живот: 
а) избор на  ученически съвети по 
класове 
б) Избор на училищен ученически 
съвет за текущата учебна година. 
в) обучение на членовете на 
ученическия съвет по решаване 
проблемите на ученическото 
самоуправление. 

класните ръководители ЗДУД 

За т.а)30.09.2021г.            
За т.б) 15.10.2021г.  

 
 
 
 

 
По график на 
Общинският 
ученически 
парламент           

Директор 

 14. Извършване на оценка на 
училищния тормоз чрез анкетно 
проучване като част от 
дейностите, включени в 
училищния механизъм за 
противодействие на тормоза в 
училище 

класните ръководители 

ЗДУПД 
Председател 

на МО на 
класните 

ръководители 

Първа седмица на 
м.10.2021г. 

 
Директор 

 15 Организиране на система от 
дейности за намаляване на дела 
на преждевременно напусналите 
Образователната (във връзка със 
Стратегията 2013-2020, 
Механизъм за обхват и 
задържане в образователната 
система, Наредба за 
приобщаващото 
образование,Алгоритъм за 
взаимодействие между 
институциите в системата на 

класните ръководители 
Председател на МО на 
класните ръководители 

ЗДУД; ЗДУПД постоянен Директор 
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ПУО и дирекциите „Социално 
подпомагане“  по отношение 
осигуряването на ПЛР на децата 
и учениците и др.и др.) 

3. КАЧЕСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА 
ДЕЙНОСТ 

 

 3.2. Да се разработи и приеме на 
заседание на ПС следната 
училищна документация: 
- Стратегии: 
-Стратегия за развитието на ПГЗ 
за периода 2020-2024г. - План за 
прилагане на Стратегията за 
учебната 20212022г. 
-Стратегия за ефективно 
прилагане на информационни и 
комуникационни технологии;  
План за прилагане. 
Планове: 
-Годишен план; 
-Годишен план за 
възпитателната работа в 
ученическото общежитие на ПГЗ; 
- Училищен учебен план; 
- Училищен производствен план; 
- Учебно-производствен и  
 финансов план; 
-План за професионалното 
развитие и квалификацията на 
педагогическите специалисти; 
-План за дейността на 
педагогическия съвет; 
-Годишен производствен план; 
-Планове на методичните 
обединения; 
-План за защита от бедствия на 
пребиваващите; 

Класни р-ли; Учителите; 
ЗДУД; 

ЗДУПД; 
Председатели на МО; 

Председатели на комисии 
 

ЗДУД; 
ЗДУПД; 

м.09.2021г. 
 

Директор 
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-План за спортно-туристическата 
дейност; 
-План на комисията за връзки с 
обществеността и бизнес 
средите; 
-План на комисията за 
дарителска дейност; 
-План за противодействие 
на тероризма; 
-План за информационен обмен 
и взаимодействие при усложнена 
зимна обстановка; 
-План за дейността на комисията 
по здравно образование; 
-План за дейността на комисията 
по Професионално ориентиране 
и реклама във връзка с 
Прием2022; 
-План на комисията по 
Безопасност на движението.  
-План за гражданското, 
здравното, екологичното и 
интеркултурното възпитание 
- План за дейността на УКС за 
справяне с тормоза, насилието и 
асоциалните прояви; 
-План за дейността на МО на 
учителите по 
общообразователни предмети; 
-План за дейността на МО на 
учителите по професионална 
подготовка; 
-План за дейността на МО на 
класните ръководители; 
-План за дейността на комисията 
за превенция на 
противообществените прояви на 
учениците; 
- План за информационен обмен 
и взаимодействие при усложнена 
зимна обстановка; 
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-План на комисията по здравно 
образование и превенция на 
общественото здраве; 
-План на комисията за 
подобряване на материално-
техническата база; 
-План на комисията за борба с 
корупцията, контрол и 
предотвратяване на изпирането 
на пари и финансирането на 
тероризма; 
План за противодействие на 
тероризма; 
План за организиране и 
провеждане на разяснителна и 
рекламна дейност по Прием 
2022; 
Правилници: 
-Правилник за дейността на ПГЗ; 
-Правилник за вътрешния трудов 
ред; 
-Правилник за осигуряване на 
безопасни условия на 
образование, обучение и труд; 
-Правилник за дейността на 
общежитието; 
-Правилник за дейността на 
Педагогическият съвет; 
Програми: 
-Програма за гражданското, 
здравното, екологичното и 
интеркултурното образование;   
-Програма за превенция на 
ранното отпадане от училищната 
система; 
-Програма за предоставяне на 
равни възможности на ученици 
от уязвимите групи; 

-Програма за превенция на 

ранното отпадане от 
образователната система на 
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ученици в задължителна учебна 
възраст - до 16 години; 
-Програма за предоставяне на 
равни възможности за 
приобщаване на учениците от 
уязвими групи; 
-Програма за насърчаване и 
повишаване на неграмотността; 
-Програма за повишаване 
качеството на образованието; 
-Програма за ПЛР на учениците; 
Други: 
-Етичен кодекс 
-Механизъм за противодействие 
на училищния тормоз; 
-Седмичен план-график за 
учебната и кормилна практика; 
-Процедура при кризисна 
интервенция и начин на действие 
в случай на инцидент, на насилие 
и в други критични ситуации с 
жертва на насилие или в риск от 
насилие; 

 

3.3.Организация и провеждане на 
изпитни сесии за учениците от 
дневна, задочна  и 
самостоятелна и индивидуална  
форма на обучение  /комисии, 
графици, заповеди, изпитни 
материали / 

ЗДУД; 
ЗДПДУ; 

Председатели на 
комисии 

Директор 
Срок 

постоянен 
Директор 

 

3.4. Дейности по организиране и 
провеждане на ДЗИ – 12 клас и 
НВО – 10 клас, съгласно Заповед 
на Министъра на МОН за учебна 
2021/2022г.   

ЗДУД; 
ЗДПДУ; 

Учители по предмети 
Директор 

съгласно Заповед 
на МОН –  

сесия май-юни 
2022г.; 

сесия август-
септември 2022г. 

Директор 

 

3.5.  Дейности по провеждане на 

ДИ за придобиване на ПК 
съгласно Заповед на Министъра 
на МОН  за учебна 2021/2022г.   

ЗДПДУ; 
Председатели на МО; 
Учители по предмети 

ЗДУД; 
ЗДПДУ; 

Съгласно график 
на МОН – сесия 
май-юни 2022г.; 

сесия август-
септември 2022г. 

Директор 
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Актуализиране на  изпитните 
билети и задания за  ДИ за 
придобиване на ІІІ-та  
професионално- 
квалификационна степен. 

 

3.6. Определяне на реда за 
провеждане на производствени 
практики ЗДУПД, учители по ПП                                           

  
Директор До 30.09.2021г. Директор 

 

3.7. Подписване на договори с 
работодатели 

Директор; 
учители по ПП              

Директор 

-30.09.2021г.-за 
учениците  
от 12 клас 

-30.05.2022г. за 
учениците  

от 10 и 11 клас 

Директор 

 

3.8.  Изготвяне на училищна 
програма за дейности по  НП „Без 
свободен час”   и създаване  на 
банка Кадри за обезпечаване на 
учебния процес.  

ЗДУД Директор До 15.09.2021г.   Директор 

 

3.9. Подготвителна работа за 
сформиране на групи по ФУЧ – 
управление на МПС-Кат.В   за 
2022/2023  учебна година– 
попълване на заявления от 
учениците от 11 клас. 

  класни р-ли                                                              ЗДУД; 
м. юни 2022г. 

 
Директор 

 

3.10. Подготвителна работа за 
сформиране на групи за РПП за 
следващата 2022/2023  учебна 
година. 8-ми;9-ти,10-ти,11-ти и 
12-ти  клас – попълване на 
заявления от учениците. 

  класни р-ли                                                              ЗДУД; 

м. юни 2022г. 
м.юли или при 
записване за 

новопостъпилите 

Директор 

 

3.11. Подготвителна работа за 
сформиране на групи за спортни 
дейности за следващата 
2022/2023  учебна година– 
попълване на заявления от 
учениците от всички класове 

  класни р-ли                                                              ЗДУД; 

м. юни 2022г. 
м.юли или при 
записване за 

новопостъпилите 

Директор 
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3.13. Своевременно 
обезпечаване на учебния  процес 
с материали и консумативи 

Счетоводител  
Касиер-счетоводител 

ЗДУПД 
Директор 

Срок 
постоянен 

Директор 

3.УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕД, ДИСЦИПЛИНА И 
ОТГОВОРНОСТ 

 
 

 

3.1. Да се утвърди Правилника за 
дейността на ПГЗ и Правилника 
за вътрешния трудов ред 
съгласно ЗПУО и КТ; 
 

Педагогически  
Съвет; 

Общо събрание 

ЗДУД; 
ЗДУПД 

м.09.2021г. Директор 

 

3.2. Да се прави ежемесечен 
анализ на дейността по 
изпълнение на трудовата 
дисциплина; 
 

ЗДУД; 
ЗДУПД 

Директор 
Срок 

постоянен 
Директор 

 

3.3. Да се продължат 
утвърдените оперативни 
съвещания със служители, 
майстори и обслужващ персонал; 
 

ЗДУПД Директор 
Срок 

постоянен 
Директор 

 

3.4.Създаване на добра 
организация и режим на 
образователния процес от 
класните ръководители: 
8а -  Гинка Димитрова 

8б -  Светлин Иванов 

8в -  Надежда Христова 

9а -  Гергана Чирпанлиева 

9б - инж.Краса Стефанова 

9в - Стоянка Василева 

10а - инж.-инж.Диан Динев 

10б - инж. Жана Райкова 

10в - Поля Атанасова 

10г - /ЗФО/ - инж. Димитър Цонев 

Класни р-ли; 
 

ЗДУД; 
ЗДУПД 

Срок 
постоянен 

Директор 
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11а -  Велина Радоева 

11б -  Неделчо Василев 

11в - /ЗФО/ Станислав Иванов 

12а –  инж.Петър Михалев 

12б -  инж.Даниела Сотирова 

 

3.6. Всеки месец да се извършва 
анализ и отчет на причините за 
извинени и неизвинени отсъствия 
и слабите оценки 

Класни ръководители; 
Комисия за превенция на 

ранното отпадане от 
образователната система 

на ученици в 
задължителна учебна 
възраст - до 16 години  

ЗДУД 
Срок 

постоянен 
Директор 

 

3.7. До 3-то число на всеки  
учебен месеца генериране на 
справка от Shkolo.bg за 
направените от учениците 
отсъствия. Разпечатания доклад  
се представя на ЗДУД и  
Администратор  НЕИСПУО. 

Класни ръководители; 
Администратор  

НЕИСПУО; 

ЗДУД; 

 

До всяко 3-то 

число от 

м.10.2021г. до 

м.07.2022г. 

Директор 

 

3.8. Ежемесечно актуализиране 
на информацията в ИСРМ. 

Класни ръководители; 
Администратор ИСРМ 

 

ЗДУД Срок 

постоянен 
Директор 

 

3.9. Подаване на заявка за 
извършване на обход  на трайно 
отсъстващи и застрашени от 
отпадане ученици.   

Класни ръководители; 
Администратор ИСРМ 

 

ЗДУД 

 

Срок 

постоянен 
Директор 

 

3.10. Ежемесечно подаване на 
информация  в РУО и МВР за 
заминали в чужбина или 
пристигнали от чужбина ученици, 
както и за търсещи или получили 
международна закрила.  

Класни ръководители; 
Администратор ИСРМ; 

Администратор  
НЕИСПУО; 

 

ЗДУД 

 

До всяко 15-то 

число на месеца 
Директор 

Б. ДЕЙНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ И ЛИЧНОСТНИ УМЕНИЯ ЗА АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙТВИЕ  
СЪС СОЦИАЛНАТА СРЕДА  

1. ЧЕСТВАНИЯ НА ПРАЗНИЦИ И 
ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА 

 

 
1.1 Тържествено откриване на 
новата 2021/2022  учебна година 

Комисия за училищни 
празници и тържества 

ЗДУД 
15.09.2021г.  

10:00 ч. 
Директор 
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1.2.Организиране на общо 
училищни дейности в неучебни 
дни по повод:   

  
  
  

 

а)  Ден на Независимостта учители по история и 
философски дисциплини 

ЗДУД 
22.09.2021г. Директор 

 

б)  Ден на Народните будители  учители по БЕЛ и 
история; класни р-ли 

ЗДУД 
01.11.2021г. Директор 

 

в)Тържество по случай 3-ти март 
– Национален празник на 
Република България и 143 години 
от освобождението на България 
от Османско владичество 

комисия по училищни 
празници;  

учители по история 

ЗДУД 
03.03.2022г. Директор 

  

г) Ден на славянската писменост и 
култура  

учители по БЕЛ 
ЗДУД 

24.05.2022г. Директор 

  
и) Празникът на гр. Ямбол учители по история 

ЗДУД от календара на 
Общ. Ямбол 

Директор 

  

й) Екскурзионна и спортно- 
туристическа дейност по плана на 
класа  - изготвяне на съответната 
документация за всяко 
мероприятие 

Комисия по спортно-
туристическа дейност 

ЗДУД до 10 дни преди 
заминаването 

Директор 

 

1.3. ИНИЦИАТИВИ НА КЛАСОВЕТЕ, 
СВЪРЗАНИ С ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 
НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ 
СЪБИТИЯ:   

 

 

а) Седмица на четенето 
учители по БЕЛ 

ЗДУД м. Ноември 
2021г. 

Директор 

 

б)  Световен ден на жертвите от 
ПТП 

класни ръководители; 
учителите по БДП и 
кормилна практика 

ЗДУПД 
последна 

седмица на 
ноември 2021г. 

Директор 

 
в)  21.11. – Ден на християнското  
семейството 

класни ръководители 
 

ЗДУД 
21.11.2021г. Директор 

 

г) 1-ви декември –„Световен ден 
за борба срещу СПИН” 

класни ръководители; 
Комисия по здравно 

образование 

ЗДУД 
01.12.2021г. Директор 

 

д) Организиране на седмица на 
коледната благотворителност 

МО на класните 
ръководители 

ЗДУД 
21.12.2021г. Директор 

 

е) Честване на Трифон Зарезан – 
професионален празник на ПГЗ 

МО на учителите по 
специални предмети. 

учители по БЕЛ 

ЗДУПД 
14.02.2022г. Директор 
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ж) Освобождаване на Ямбол от 
османско иго и владичество 

учители по история  
ЗДУД 

17.01. 2022г. Директор 

 

з) Тържествено отбелязване на 

149г. от гибелта на Васил Левски 
учители по история 

класни ръководители 
ЗДУД 

19.02.2022г. 
Директор 

 

и)16 април - Ден на 

Конституцията-  
 

 
 

 

й) Отбелязване на 146-
годишнината  от Априлското 
въстание 

учители по история  
класни ръководители 

ЗДУД 
20.04.2022г. 

Директор 

 

к) Отбелязване на Световен ден 
на Земята 

учители по Биология и 
ЗО и Екология;  

класни р-ли 

ЗДУПД 
22.04.2022г. Директор 

 

л) Отбелязване на Денят на 
Европа 

учители по история и 
философски 
дисциплини;  

 класни ръководители 

ЗДУД 
09.05.2022г. Директор 

 

м) Дни на отворените врати в ПГЗ МО на учителите по 
професионална 

подготовка 
 

ЗДУПД 
10-14.05.2022г. Директор 

 

н) Отбелязване на Патронния 
празник на ПГЗ 

комисия по училищни 
празници и тържества 

 

ЗДУД 
02.06.2022г. Директор 

 

Изготвяне на планове за 
организиране на изброените  
мероприятията  

 

2. ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И 
ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

  

2.1. Реализиране философията на 
гражданското образование в 
учебните часове по история, 
философия, свят и личност по 
теми и урочно съдържание по 
преценка на учителите. 

учителите по съответните 
учебни предмети 

ЗДУД 
Срок постоянен 

Директор 

  

2.2. Осъществяване на здравно-
образователна просвета в 
учебните часове по биология и 

класни ръководители; 
учителя по биология и 

химия; медицински техник 

ЗДУД Срок постоянен 
Директор 
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здравно образование, химия и 
опазване на околната среда и Час 
на класа.   

  

2.3. Осъществяване на 
екологично образование и 
възпитание в учебните часове по 
химия и опазване на околната 
среда, география и икономика, 
часовете по професионална 
подготовка /  агроекология, 
екологичен мониторинг/ и др. 

учителите по съответните 
учебни предмети; 

класни ръководители 

ЗДУД Срок постоянен 
Директор 

  

2.4. Провеждане на учебни 
занятия като изведена форма на 
обучение с цел активизиране и 
мотивиране на мисловно-
поведенческата дейност на 
учениците като граждани на 
демократичното общество. 

учителите по учебни 
предмети и 

професионални 
направления 

ЗДУД Срок постоянен 
Директор 

 

2.5.Провеждане на екскурзии с 
учебна цел, залегнали в 
плановете на класните 
ръководители и учителите по 
предмети /провеждане на 
часовете по НВО за 9-ти и 10-ти 
клас в Музей на Бойната слава/ 

класни ръководители 
ЗДУД 

Срок постоянен Директор 

 

2.6. Използване на предоставени 
от РЗИ - Ямбол, Историческия 
музей, Военно-исторически музей, 
Държавен архив – Ямбол  филми 
и др. за доразвиване и 
обогатяване на познавателните 
способности, знания и умения на 
учениците за възприемане и  
осмисляне на явления и събития 
от обществено-исторически и 
здравен характер. 

класни ръководители ЗДУД 
По определен 

график и според 
плана на класа 

Директор 
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2.7.  Редовно актуализиране на 
информацията в официалния  
сайт и във Фейсбук-профила на 
ПГЗ. 
 

Ръководител 
направление ИКТ 

 
ЗДУД 

Срок 
постоянен 

Директор 

 

2.8.Представяне на презентации в 
часа на класа, свързани с 
актуални теми и значими 
национални или световни 
кампании. 

  учители по предмети,  
по ИТ и класни 
ръководители 

ЗДУД; 

Председател 

на МО на кл. р-

ли 

веднъж в месеца 
през цялата 

учебна година 
Директор 

 

2.9. Организиране на олимпиади, 
конкурси, състезания и турнири: 
2 .9.1.Участие в олимпиади по 
ООП; 
2.9.2.Междуучилищен конкурс за 
презентация – „Христо Ботев – 
живот, творчество, борба“, 
посветен на 146г. от гибелта на 
Ботев; 
2.9.3.Организиране на училищен  
кръг на националното състезание, 
включено в календара на МОН 
„Млад фермер“; 
2.9.4.училищни състезания по 
професии посветени на патронния 
празник на ПГЗ; 
2.9.5.участие на отборите на ПГЗ 
в състезанията от спортния 
календар на Община Ямбол 
2.9.6.спортни турнири, посветени 
на патронния празник на ПГЗ 
2.9.7. Организиране на минимум 2 
пробни матури по БЕЛ за 12-ти 
клас – ДФО, ЗФО и СФО. 
2.9.8. Организиране на минимум 2 
пробни изпита за  по НВО по БЕЛ 
и хуманитарни науки и 
Математика и природни науки за 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МО на учителите по ООП   
МО на учителите по ОПП; 

спортни дейности; ИТ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗДУД; 
ЗДУПД 

Втори учебен 
срок 

Директор 
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10-ти клас – ДФО.  
 

 

2.10. Подготовка на концепция и 
на рекламни материали за 
осъществяване на Прием 2022г. 

Комисия по рекламно –
разяснителна дейност и 

професионално 
ориентиране  

ЗДУД; 
ЗДУПД 

м.10.2022г. Директор 

 

2.11. Организиране на дейностите 
по  Изпращане на Випуск 2020 

Комисия в състав: 
Добринка Павлова; 

Класни р-ли на 12-ти клас 

ЗДУД; 
ЗДУПД 

м.04-05.2022г. Директор 

 

2.12. Абитуриентски бал и 
дейности, свързани с 
организацията му 
 

класни ръководители 
на 12-ти клас 

ЗДУД; 
ЗДУПД 

м.10.2021-
м.05.2022г. 

Директор 

3.РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА 
ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

 

  3.1. Организиране и провеждане 
на общоучилищни, паралелкови 
и индивидуални родителски 
срещи. 
 

класни ръководители ЗДУД, ЗДУПД 

По график,  
утвърден със 
заповед на 
Директора 

Директор 

 3.1.1.в началото на учебната 
година за запознаване на 
родителите с: 

класни ръководители ЗДУД, ЗДУПД До 10.10.2021г. Директор 
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а/допълненията и измененията в 
Правилника за организиране 
дейността в училището  в 
съответствие с нормативни 
документи на МОН и ЗПУО; 
б/изискванията за създаване на 
безопасни условия на обучение и 
възпитание на учениците по 
време на учебния процес в 
училището; 
в/избор на паралелков родителски 
актив и определяне насоките за 
съвместна дейност по 
изработване и реализиране плана 
на класа; 
г/информация за предстоящите 
задължителни държавни 
зрелостни и квалификационни 
изпити в 12 клас и НВО в 10 клас; 
д/запознаване с Механизъм за 
противодействие на тормоза в 
училище; 
е/запознаване с Механизъм за 
задържане и обхват на учениците 
в образователната система; 
ж) училищните учебни планове по 
класове и специалности; 

3/ запознаване с училищни 

правила за работа на системата 
на училищното образование в 
условията на COVID 19. 

  

3.1.2.Запознаване на родителите 
с резултатите от обучението, 
отсъствията и дисциплината на 
всеки ученик и начините на 
приключване  на учебния срок и 
годината. 

класни ръководители ЗДУД, ЗДУПД 

м.ноември 2021г; 
м.февруари 

2022г.;  
м.май 2022г. 

Директор 

  

3.1.3.паралелкови родителски 
срещи за 12-ти клас - резултати от 
подготовката на учениците за 

председатели на МО; 
класни ръководители 

ЗДУД, ЗДУПД  м.април 2022г. Директор 
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задължителните ДЗИ и изпити по 
професията – запознаване с  
указанията на МОН. 

 

3.1.4.паралелкови родителски 
срещи за 10-ти клас - резултати от 
подготовката на учениците за 
задължителното  НВО по БЕЛ и 
хуманитарни науки и по 
Математика и природни науки– 
запознаване с  указанията на 
МОН. 

председатели на МО; 
класни ръководители 

ЗДУД, ЗДУПД  м.април 2022г. Директор 

 

3.2. Включване на родителите в 
дейности за намаляване на дела 
на преждевременно отпадналите 
от образователната система (във 
връзка с механизъм за обхват и 
задържане, Наредбата за 
приобщаващо образование, 
Алгоритъм за взаимодействие 
между институциите в системата 
на предучилищното и училищното 
образование и дирекциите 
Социално подпомагане по 
отношение на осигуряването на 
ПЛР на децата и учениците“ и др.) 

 
класни ръководители 

ЗДУД, ЗДУПД  Срок постоянен Директор 

 

3.3.Съгласуване с Обществения 
съвет на: 
-основните документи за 
стартирането на новата учебна 
година 
- финасовите отчети; 
-училищните учебни планове  за 
всяка учебна година по класове и 
специалости; 
-Съгласува избора на спорт за 
провеждане на Час по спортни 
дейности;  
-Съгласува училищния План-
прием за всяка учебна година; 
- Предлага политики и мерки за 
подобряване качеството на 

 
ЗДУД, ЗДУПД 

Главен счетоводител 
Директор 

 След свикване 
на Об. Съвет по 

покана на 
председателя 

Директор 
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образователния процес. 

В. ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА БАЗИСНИ УМЕНИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ 
/ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ / 

1. ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ НА 
УЧЕНИЦИТЕ 

    

 
1.1. Кариерно консултиране 

Център за работа с деца 
– Ямбол 

класни ръководители 
        ЗДУПД По график Директор 

 

1.2. Получаване на информация 
от  Бюрото по труда за свободни 
работни места за ученици, 
завършили ПГ по земеделие. 

Бюрото по труда 
класни ръководители  

        ЗДУПД По график Директор 

 

1.3.Срещи на ученици от ПГЗ с 
представители на НАП на тема – 
„Моето първо работно място“  

Представители на НАП 
класни ръководители 

ЗДУД; ЗДУПД По график Директор 

 

1.4.Предоставяне на информация 
за специалностите в различните 
ВУЗ в страната, срокове за 
подаване на документи 

Кариерен център – Ямбол 
класни ръководители 

ЗДУПД 
По график, 

съгласно Плана 
на класа 

Директор 

 

1.5.Организиране на срещи с 
представители на бизнеса от 
съответните браншови 
организации, във връзка с 
професионалното  обучение и 
реализиране на пазара на труда 
след дипломирането 

ЗДУПД; 
класни ръководители 

ЗДУПД Срок постоянен Директор 

 

1.6.Предоставяне на информация 
за специалностите, които се 
изучават в гимназията на ученици 
от основните училища в Ямбол и 
региона. 

Комисия по Рекламно –
разяснителна дейност и 

професионало 
ориентиране на 

учениците, завършващи 
основно образование 

ЗДУПД 
По график на 

РУО 
Директор 

 

1.7.Подготовка на аудио и видео-
клипове,  презентиращи 
училището и специалностите 

Комисия по  
професионало 

ориентиране и реклама; 
учители; 

 

ЗДУПД; 
Ръководител 
направление 

ИКТ 

м.11.2021г. Директор 
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Г. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ (ТЕМИ И ФОРМИ) 
 

1. ТЕМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧАСТВАТ ОТГОВАРЯ СРОК КОНТРОЛИРА 

  

1.1.   Насоки за работа 
през учебната 
година-включване 
на учителите в 
есенните 
съвещания по 
учебни 
предмети 

     Учители по ООП Експерти  РУО 
м.IX 2021г. 

По график на РУО 
Директор 

  

1.2.  Създаване на учебни 
програми за РПП  

Учители по ПП 

ЗДУПД 

Председател 

на МО на 

учителите по 

ПП 

м.IX 2021г. 
 

Директор 

 

1.3.Адаптиране на учебното 
съдържане за ученици със 
специални образователни 
потребности 

Педагогически 
специалисти 

Координатор 

ЕПЛР; 

Ресурсен 

учител 

м.IX 2021г. 
 

Директор 

  

1.4. „Разпознаване симптомите на 
COVID-19 за по-бързо 
определяне на потенциалните 
заболели“ 

Педагогически 
специалисти 

ЗДУПД; 

Медицински 

Специалист    

м.IX 2021г. 
 

Директор 

 

1.5. Практически умения за  
работа  с електронен дневник 
Школо.БГ – нови 
функционалности. 

Педагогически 
специалисти 

ЗДУД;   

Ръководител 

направление 

ИКТ 

м.ІX 2021г. 
 

Директор 

 

1.6.Практически умения  за 
работа в електронна среда и в 
Microsoft teams. 

Педагогически 
специалисти 

Ръководител 

направление 

ИКТ 

м.X 2021г.  Директор 

 

1.7.Обучението на учениците за 
действия при бедствия  - 
наводнение. Класни ръководители 

Председател 

на комисията 

по ЗБУОТ; 

Поля 

м.X 2021г.  Директор 
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Атанасова 

 

1.8.  Успешни стратегии и 

методи при подготовката на 

ученици за участие в регионални 

и национални състезания по 

професии. 

Учители по 
професионална 

подготовка 

Председатели 

на  МО на 

учителите по 

ПП 

м.ХІ. 2021г. 
 

Директор 

 

1.9.  Как да работим с родителите 

– стратегии за ефективно 

взаимодействие между 

училището и семейството 

Класни ръководители 

Председатели 

на  МО на 

класните 

ръководители 

м.XІ. 2021г. 
 

Директор 

 

1.10.  Превенция на употребата на 

упойващи вещества в училищна 

среда 
Педагогически 
специалисти 

ЗДУД; 

Станислав 

Иванов 

 

м.ХІІ. 2021г. 
 

Директор 

 

1.11.  Превенция на рисково 

поведение -онлайн тормоз 

Класни ръководители 

Председател 

на УКС – 

училищен 

тормоз; 

Ръководител 

направление 

ИКТ 

м.І. 2022г. 
Директор 

 

1.12.  Споделяне на опит  от 

проведената 

извънинституционална 

квалификация сред 

педагогическите специалисти в 

училището 

Педагогически 
специалисти 

Всички, 

преминали 

обучение 

постоянен 
 

Директор 

 

1.13.  Тема от Информационния 

регистър на одобрените 

програми за квалификация на 

МОН “Приобщаване на 

ученици от уязвими 

групи - aдаптиране на учебното 

съдържание като част от общата 

Педагогически 
специалисти 

Обучителна 

организация м. IV-VІ. 2022г. 
Директор 
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и допълнителната подкрепа“ 

 

1.14.  Организиране на 

учителите в 

квалификационни 

форми за повишаване 

на квалификацията и 

придобиване на 

професионалноквалификационни 

степени 

Педагогически 
специалисти 

ДИУУ София, 

ДКПРПС 

Бургас, 

ДИПКУ Стара 

Загора 

и др. 

постоянен 
 

Директор 

2. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧАСТВАТ ОТГОВАРЯ СРОК КОНТРОЛИРА 

 2.1. самообразование 

Педагогически 
специалисти 

комисия за 
квалификаци-
онна дейност 

по график 
 

Директор 
 

 2.2. семинар практикуми и 
тренинги с учители и ученици 

 2.3. курсове за повишаване на 
квалификацията по избрани теми 
по Национална програма за 
повишаване квалификацията и 
професионалното развитие на 
педагогическите специалисти 

  

2.4. курсове по плана на 
училището и РУО за 
квалификация на педагогическите 
специалисти 

 

2.5. курсове към департаментите 
за  квалификация и 
професионално развитие на 
педагогическите специалисти за 
повишаване на ПКС 

  

2.5. повишаване квалификацията 
на педагогическите специалисти 
по НП „Кариерно развитие и 
квалификация на педагогическите 
специалисти“ 

   

3. ДЕЙНОСТИ 
 

  Реализират се на основата на     
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задачите включени в плана за 
дейността на училището за 
иновации, развитие и 
квалификация на учителите и 
плановете на методическите 
обединения. 

Д. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

1.ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ОБЕКТ ОТГОВАРЯ СРОК КОНТРОЛИРА 

 1.1.учебната работа на учениците 
и резултатите от обучението; 

Ученици и учители ЗДУД, ЗДУПД постоянен Директор 

  

1.2.организационно-
педагогическата дейност на 
учителите по Методически 
обединения; 

Ученици и учители ЗДУД, ЗДУПД 
постоянен Директор 

  

 1.3. работата на зам. директорите, 
административния  и помощен 
персонал. 

Заместник-директори Директор 
постоянен Директор 

  

 1.4. възпитателното въздействие 
върху учениците чрез 
осъществяване на училищните и 
извънкласни дейности. 

класни ръководители ЗДУД постоянен Директор 

2. ФОРМИ НА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

  
  
  

  
2.1. педагогически проверки ОБЕКТ ОТГОВАРЯ СРОК КОНТРОЛИРА 

  

 а) превантивни - при работа с 
ученици застрашени от отпадане 
от училище. 

 Ученици; 
Класни ръководители 

ЗДУД постоянен Директор 

  

 б) тематични  

 Подготовката на учениците за:  
-12кл държавни зрелостни  изпити;  
-12кл държавни изпити за 
придобиване степен на 
професионална квалификация; 
-НВО -10кл БЕЛ 
-НВО - 10кл Математика; 

Ученици; 
Учители по предмети; 
Председатели на МО; 
Председател на ЕПЛР 

ЗДУД,  
ЗДУПД 

по график Директор 
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 Изпълнение на 

индивидуалните учебни планове 

на учениците със СОП 

  
 в) текущи - по плана на директора 
и зам. директорите. 

Директор и  ЗДУД 
Директор и 

ЗДУД   
по график Директор 

  
2.2. административни проверки ОБЕКТ ОТГОВАРЯ СРОК КОНТРОЛИРА 

  

а) на училищната документация, 
свързана с учебния процес - лични 
картони, дневници, бележници на 
учениците, кормилни карти за 
водачи на МПС, документация за 
отсъствия;  

Учители, класни 
ръководители 

ЗДУД, ЗДУПД; 
Комисия за 
правилното 
водене на 

училищната 
документация 

 

по график Директор 

  

б) документи за материални и 
стокови дейности; 

Финансова и 

административна служба 
ЗДУПД 

по график Директор 

  

в) документация по трудовоправни 
отношения с персонала; 
 

Финансова и 
административна служба 

Директор по график Директор 

  

г) документация свързана с 
финансовата дейност. 

Финансова и 
административна служба 

Директор 
по график Директор 

 2.3. Проверка на организацията 
на условията на труд, социално-
битовата и стопанска дейност и 
санитарно-хигиенното 
състояние на средата за 
обучение. 

Комисия по ЗБУОТ 
ЗДУД, ЗДУПД 

по график Директор 

  
2.4. Проверка по спазването на: ОБЕКТ ОТГОВАРЯ СРОК КОНТРОЛИРА 

  
а) правилника за дейността на 
училището; 

Ученици; учители ЗДУД, ЗДУПД по график  Директор  

  

б) правилника за вътрешния 
трудов ред; 

Ученици; учители; 
служители 

ЗДУД, ЗДУПД 
по график  Директор  

  
в) заповеди на Директора Ученици; учители; 

служители 
ЗДУД, ЗДУПД 

по график   Директор 

 

г ) графици Ученици; учители; 
служители 

ЗДУД, ЗДУПД 
по график  Директор  
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д) правилника за осигуряване на 
ЗБУОТ  

Ученици; учители; 
служители 

ЗДУПД 
по график  Директор  

  

е) седмичното разписание на 
учебните часове. 

Ученици; учители; 
служители 

ЗДУД, ЗДУПД 
по график Директор  

  

2.5.  Проверка изпълнението на 
препоръките от проверките на 
експертите на РУО – Ямбол, 
РЗИ-Ямбол и други контролни 
органи 

Ученици; учители; 
служители 

ЗДУД, ЗДУПД 
по график Директора  

3. СРОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛНАТА 
ДЕЙНОСТ 

 

 3.1.Контролната дейност в 
училището се осъществява на 
базата на плановете за контролна 
дейност на Директора, Заместник- 
директорите и Председателите на 
Методически обединения с 
конкретно упоменати цели, обекти, 
предмет на контрола и срок на 
изпълнение. 

 
ЗДУД, ЗДУПД 

В двуседмичен 
срок от датата на 

проверката 
Директора 

 3.2. Резултатите от проверките и 
контрола  се представят  на 
заседание на ПС. 

Е. ЗАДАЧИ И ФОРМА НА РАБОТА НА УКПППУ 

1. СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ  

 

1.1. издирване, проучване и 
обхват и въздействие върху 
ученици със противообществени 
прояви; 

класни ръководители;   
УКПППУ 

Координатор 
УКС за 

справяне с 
тормоза в 
училище 

срок постоянен Директор 

  

1.2. изясняване на причините, 
довели до извършване на 
противообществени прояви и 
създаване на предпоставки за 
отстраняването им; 

класни ръководители;  
УКПППУ 

Координатор 

УКС за 

справяне с 

тормоза в 

училище 

срок постоянен Директор 
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1.3. организиране на система от 
дейности за превантивна работа с 
учениците извършили 
противообществени прояви и 
техните родителите 

класни ръководители;   
УКПППУ 

Координатор 

УКС за 

справяне с 

тормоза в 

училище 

за учебната 
година 

Директор 

2. ФОРМИ НА РАБОТА ЗА БОРБА С 
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ. 

 

 

2.1. провеждане на анкети; класни ръководители   
УКПППУ 

ЗДУПД за  учебната 
година 

Директор 

  

2.2. провеждане на индивидуални 
разговори на комисията с  
ученици и родители и по 
конкретен случай; 

класни ръководители 
УКПППУ 

ЗДУПД 
срок постоянен Директор 

  

2.3. проучване на семейната и 
социална среда и нейното 
въздействие върху поведението и 
действията на ученика /учениците 

класни ръководители  
УКПППУ 

ЗДУПД 
І-во тримесечие 

на учебната 
година 

Директор 

 

2.4. съвместни дейности с  
Местната комисия за БППМН към 
Община Ямбол 

класни ръководители  
УКПППУ 

ЗДУПД срок постоянен Директор 

3. ДЕЙНОСТИ  

 Реализират се като съдържание 
със срокове и отговорници по 
изпълнението в плана за 
работа на комисията. 

 

   

 

Ж. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И  АВАРИИ 
 

1. СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ:  

 1.1. Запознаване на ученици, 
учители и служители с 
евакуационната схема на 
училището 

Учители, ученици, 
служители 

ЗДУПД;  
Комисия по 
защита при 

пожари, 
природни 

бедствия и 

м.ІХ 2021г. Директор 
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аварии; 
Класни 

ръководители 

 1.2.Прецизиране конкретните 
особености на училището и 
авариите, които могат да 
възникнат в и около него. 

Учители, ученици, 
служители 

ЗДУПД; 
Комисия по 
защита при 

пожари, 
природни 

бедствия и 
аварии 

според плана на 
комисията 

Директор 

  

1.3.Формиране на умение и 
навици у учениците за поведение 
при бедствия и аварии и  
отговорно отношение към личната 
безопасност  

Учители, ученици, 
служители  

ЗДУПД; 
Комисия по 
защита при 

пожари, 
природни 

бедствия и 
аварии 

според плана на 
комисията 

Директор 

 

1.4.Придобиване на практически 
умения за оказване на първа 
помощ. Учители, ученици, 

служители  

ЗДУПД; 
Комисия по 
защита при 

пожари, 
природни 

бедствия и 
аварии 

според плана на 
комисията 

Директор 

2. ДЕЙНОСТИ ЗА  ЗАЩИТА  ОТ ПОЖАРИ, 
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 

 

 

2.1.Разработване на планове: 
2.1.1. за действия при пожари, 
природни педствия и аварии 
2.1.2. за действия при 
терористичен акт 

Учители, ученици, 
служители 

ЗДУПД; 
Комисия по 
защита при 

пожари, 
природни 

бедствия и 
аварии 

15.09.2021г. Директор 

 

2.2. Теоретично и практическо 
обучение на учениците 
/презентации и тренинги/. Учители, ученици, 

служители 

ЗДУПД; 
Комисия по 
защита при 

пожари, 
природни 

бедствия и 
аварии 

По график, 
според плана на 

комисията 
Директор 

  

2.3. Провеждане на практически 
дейности /семинари, тренинги и 
др./ за учителите и 
непедагогическия персонал. 

Учители, ученици, 
служители 

ЗДУПД; 
Комисия по 

защита при 

пожари, 

По график, 
според плана на 

комисията 
Директор 
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природни 

бедствия и 

аварии 

 

2.4. Периодични проверки за 
изправността на средствата за 
противопожарна безопасност. 

Учители, ученици, 
служители 

ЗДУПД; 
Комисия по 

защита при 

пожари, 

природни 

бедствия и 

аварии 

По график, 

според плана на 

комисията 

Директор 

3. ДЕЙНОСТИ  

 Реализират се като съдържание 
на работата със срокове и 
отговорници в плана на 
комисията, утвърден със 
заповед на Директора. 

 

З. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

1. СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ЗАДАЧИТЕ: 

 

  
1.1. Осигуряване на знания за 
безопасно движение и за 
особеностите и опасностите на 
движението по пътищата 

Учители по БДП; 
инструктори по кормилна 

практика 

здупд; 
председател на 

комисията по 
БДП 

 

според плана на 
комисията 

Директор 

 1.2. запознаване на учениците с 
основните причини за ПТП и 
възможностите за тяхното 
предотвратяване. 

Учители по БДП; 
инструктори по кормилна 

практика 

здупд; 
председател 
на комисията 

по БДП 

според плана на 
комисията 

Директор 

  
1.3. Повишаване нивото на 
професионална подготовка на 
учениците 

Учители по БДП; 
инструктори по кормилна 

практика 

здупд; 
председател 
на комисията 

по БДП 

Срок постоянен Директор 

 1.4.формиране на знания и 
умения за собственото поведение 
в екстремни ситуации на пътя. 

Учители по БДП; 
инструктори по кормилна 

практика 

здупд; 
председател 
на комисията 

Срок постоянен Директор 
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по БДП 
 1.5. Създаване на оптимални 

условия за безопасно 
придвижване на учениците чрез 
изучаване правилата за движение 
по пътищата и с активната 
подкрепа на родителите 

Комисия БДП 

здупд; 
председател 
на комисията 

по БДП 

Срок постоянен Директор 

 1.6.Осигуряване на дидактически 

материали за провеждане на 

учебните занятия в часовете по 

БДП /учебни помагала, 

мултимедийни презентации, 

макети на пътни знаци ,сигнални 

жилетки и др./. 

Учители по БДП; 
 

здупд; 
председател 
на комисията 

по БДП 

В началото на 
учебната година 

Директор 

 1.7. Периодични проверки за 
изправността на МПС и 
подготовката на учениците в 
процеса на обучение по кормилна 
практика. 

Комисия по  БДП 

здупд; 
председател 
на комисията 

по БДП 

според плана на 
комисията 

Директор 

2.ФОРМИ НА РАБОТА  

 

2.1 Лекции, беседи, Учители по БДП; 

здупд; 
председател 
на комисията 

по БДП 

според плана на 
комисията 

Директор 

 

2.2. Презентации, клипове, филми Учители по БДП; 

здупд; 
председател 

на комисията 

по БДП 

според плана на 
комисията 

Директор 

 

2.3. Честване на световния ден в 
памет на жертвите от ПТП 

Комисия БДП 
 

здупд; 
председател 

на комисията 

по БДП 

Последна 
седмица на м.ХІ 

2021г. 
Директор 

 2.4. Подготовка и организиране на 
състезания за решаване на 

Комисия по  БДП 
здупд; 

председател 
според плана на 

комисията 
Директор 
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листовки – за ученици от 11-ти и 
12-ти клас, които се обучават в 
ПГЗ за придобиване на 
свидетелство за управление на 
автомобил-кат. „В” 

на комисията 

по БДП 

 2.5. Подготовка и организиране на 
състезание по майсторско 
управление на лек автомобил с 
изпълнение на 5 елемента на 
учебния полигон на ПГЗ – 
учениците придобили  придобили 
свидетелства за управление на 
МПС или такива,които все още се 
обучават и им предстои изпит 
пред КАТ 

Комисия по  БДП 

здупд; 
председател 

на комисията 

по БДП 

според плана на 
комисията 

Директор 

3. ДЕЙНОСТИ  

 Реализират се като съдържание 
на работата със срокове и 
отговорници в плана на 
комисията, утвърден със 
заповед на Директора. 

 

И. СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА И ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ 

С цел установяване на психофизическо равновесие у учениците в хода на обучението и установяване на режим за успешно 
справяне с ежедневния напрегнат ученически труд е необходимо: 

 

1.Периодични проверки за 
здравословното и 
психофизическото  състояние на 
учениците. 

медицинско лице ЗДУД;  ЗДУПД 
Според плана на 

медицинското 
лице 

Директор 

 
2.Анализ на здравословното 
състояние на учениците  

медицинско лице ЗДУД;  ЗДУПД м.ХІ. 2021г. Директор 

 3. Развитие и усъвършенстване на  
двигателните способности на 
учениците в часовете по 
физкултура и спортни дейности, 
туристически походи и екскурзии и 
др. 
       

учителите по ФВС; 
ръководители на 

екскурзии и туристически 
походи; 

класни ръководители; 
възпитатели 

ЗДУД Срок постоянен Директор 
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3.Осъществяване на спортни и 
туристически дейности в 
зависимост от желанията и 
възможностите на учениците. 

учителите по ФВС 
ЗДУД 

по график Директор 

 4.Разработване на календарен 
план в който да се конкретизират 
по време и място спортните изяви 
на учениците, включително 
участието в общински, зонални и 
други състезания. 

учителите по ФВС 
ЗДУД м. септември 

2020г. 
Директор 

 5. В дейностите по туризъм да се 
отразят образователно-
възпитателните дейности с 
учениците и туристическите 
походи по време и място. 

Комисия по спортно-
туристическа дейност  

ЗДУД м. октомври  
2021г. 

Директор 

 6. Участие на представителните 
отбори на ПГЗ в дейностите, 
включени в спортния календар на 
Община Ямбол за 2020/2021г. 

Комисия по спортно-
туристическа дейност  

ЗДУД 
по график Директор 

 7. При организиране на екскурзия 
ръководителите да изготвят на 
необходимата документация най-
малко 10 дни преди отпътуването 
и при спазване изискванията на  
НАРЕДБА за детските и 
ученическите туристически 
пътувания от  27.12.2016 г. 

Комисия по спортно-
туристическа дейност; 
ръководители на групи 

ЗДУД 
по график Директор 

З. СОЦИАЛНО-БИТОВА,  СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

 1. Определяне на приоритетите 
при планиране на финансови 
средства за придобиване на 
материално-техническа и 
дидактическа база за обучение за 
учебната 2021/2022г. 

гл. счетоводител; 
Председатели на МО 

Директор м. Х.2021г. Директор 

 2.Изготвяне на план за 
хигиенизиране на училищната 
сграда и дворните площи с 
разпределение на задълженията и 

Класни р-ли ЗДУПД м. Х.2021г. Директор 



Годишен план на ПГ по земеделие „Христо Ботев“- Ямбол   2021/2022г. 
  

отговорностите на всеки 
клас/паралелка/. 

 3. Изготвяне на план за работа при 
усложнена зимна обстановка и 
осигуряване на нормален учебен 
процес. 

Комисия за работи при 
зимни условия 

ЗДУПД м. Х.2021г. Директор 

 4.Получаване на санитарно 
разрешително от РЗИ за 
готовността на учебната сграда за 
учебни занятия. 

Комисия по ЗБУОТ 
ЗДУД 

м. ІХ.2021г. Директор 

 5.Планиране на строително-
ремонтните работи за годината в 
инвестиционната програма на 
МОН за 2022г.  

административно-
финансова служба и  

ЗДУПД 

Директор 
м. Х.2021г. Директор 

К. ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

М.СЕПТЕМВРИ - Приоритет- Стартиране  на новата учебна година 

Заседание1 
Преди 
15.09 

1. Избор на секретар на ПС 
2.Приемане и утвърждаване на 
планове и правилници за учебната 
2021/2022 година; 
3.Отчитане на резултатите от 
поправителните, зрелостните и 
квалификационни изпити; 
4.Приемане на седмичната и 
годишна натовареност на  
учителите. 
5.Утвърждаване на списък на 
учениците, които ще получават 
безплатни карти за пътуване от 
Община Ямбол. 
6.Приемане на дневния режим за 
учебната 2021/2022 година; 
7.Приемане на формите на 
обучение за учебната 2021/2022 
година; 
8.Приемане списък с ученици, 
подали заявления  за 
самостоятелна форма на обучение 

Председатели на МО 
ЗДУД, ЗДУПД 

ЗДУД, ЗДУПД по график Директор 
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за учебната 2021/2022 година; 
9.Приемане на училищните учебни 
планове по професии и  
специалности за учебната 
2021/2022 година; 
10.Приемане на индивидуалните 
учебни планове на учениците със 
СОП за учебната 2021/2022 
година; 
11.Приемане на седмичното 
разписание  за I-ви  учебен срок на 
учебната 2021/2022 година;; 
12.Определяне на класни 
ръководители за учебната  за 
учебната 2021/2022 година; 
13.Докладване на резултатите от 
юлска и септемврийска 
поправителни изпитни сесии; 
14.Избор на постоянни комисии за 
учебната 2021/2022 година и 
определяне на техния състав; 
15.Приемане на плана за 
квалификационна дейност  за 
учебната 2021/2022 година; 
16.Решение за участие на ПГЗ в 
Проекти и Национални програми 
през учебната 2021/2022 година; 
17. Избор на комисия за 
изработване на критерии за 
оценяване труда на 
педагогическите специалисти за 
учебната 2021/2022 година;. 
18. Приемане на документацията 
на ПС за учебната 2021/2022 . 
година: 
-Правилник за дейността 
-План за дейността 
-График на учебното време 
19. Приемане на заявленията на 
учениците от 8-ми клас за РПП и 
Спортни дейности. 
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Заседание2 1.Приемане плановете за 
дейността на Методическите 
обединения за учебната 2021/2022 
година; 
2. Приемане - плановете за 
дейността на  на Комисиите за 
учебната 2021/2022 година; 
3.Приемане на училищна програма 
за провеждане на часове, които не 
се водят от учители-специалисти 
по НП ”Без свободен час” и „Банка-
кадри“ за учебната 2021/2022 
година; 
4.Приемане на спортния календар 
на ПГЗ  за учебната 2021/2022 
година; 
6.Избор на комисия за оценяване 
труда на педагогическите 
специалисти за учебната 
2021/2022 година; 
7.Приемане на график за 
провеждане на училищни 
екскурзии – включени в Плановете 
на класните ръководители за 
провеждане на ЧК и в работните 
тематични графици на учителите 
по предмети за учебната 
2021/2022 година;. 
8.Приемане на вътрешни правила 
за стипендиите на учениците за 
учебната 2021/2022 година;. 
 

методически 

обединения; 

комисии 

Класни ръководители 

по график ЗДУД, ЗДУПД Директор 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ: Приоритет - Стартиране  на новата учебна година 

 Отчет за изпълнението на решения 
от предходни ПС. 
1.Отчитане резултатите от 
проведената проверка - входно 
равнище на учениците.                                                         
2.Утвърждаване на списък на 
учениците, които ще получават 
стипендии през I-ви учебен срок за 

ЗДУД; 
Комисия за правилното 
водене на училищната 

документация; 
Председатели на МО; 
Комисия по оценяване 

 

ЗДУД, ЗДУПД по график Директор 
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учебната 2021/2022 година;.                                                                                                  
3.Приемане на плана за 
осигуряване на нормален учебен 
процес при усложнена зимна 
обстановка за учебната 2021/2022 
година;. 
4.Приемане график за класните 
работи и контролните за I-ви 
учебен срок за учебната 2021/2022 
година;. 
5.Запознаване с План за 
контролната дейност на директора 
и заместник-директорите за 
учебната 2021/2022 година;. 
6.Доклад за състоянието на 
училищната  документация. 
7.Приемане на карта за оценяване 
труда на педагогическите 
специалисти за учебната 
2021/2022 година;. 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ:Приоритет - Качество на възпитателния процес 

 Отчет за изпълнението на решения 
от предходни ПС. 
1.Информация за здравословното 
състояние на учениците в 
началото на  за учебната 
2021/2022 година;                                                                            
2.Доклади на класните 
ръководители за подлежащите на 
задължително училищно 
образование - нарушенията на 
правилника на училището,  
обсъждане на предложенията на 

кл.р-ли  за налагане на санкции; 
3.Резултати от контролната 
дейност по проверка  на 
документацията – ритмичност на 
изпитванията; 
4.Информация за състоянието на 
противопожарната, аварийната и 

медицинското лице; 
класни ръководители 

 

ЗДУД, ЗДУПД по график Директор 
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евакуационната готовност на 
персонала и учениците. 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ: Приоритет - Качество на учебно-възпитателния процес.  Прием 2020 

 

Отчет за изпълнението на решения 
от предходни ПС. 
1.Обсъждане План-прием 2022 в 
ПГЗ и определяне на 
балообразуващите  предмети по 
специалности. 
2.Приемане на  информация за 
учениците, които ще полагат ДЗИ 
през учебната 2021/2022 година. 
3.Подаване на информация за 
невъзможността за оформяне на 
срочна оценка поради отсъствие 
от учебни занятия повече от 25% 
от хорариума часове за срока. 
4.Обсъждане на резултатите от 
контролната дейност. 

Председатели на МО 
ЗДУПД 

 
 
 

Мeтодичeски 
обединения 

ЗДУД, ЗДУПД по график Директор 

Тематичен 
съвет 

„Работата на класния 
ръководител в условията на 
ОРЕС“ 
 

Председател на МОКР 
 

ЗДУД по график Директор 

МЕСЕЦ  ЯНУАРИ: Приоритет - Качество на учебно-възпитателния процес.  Прием 2022 

 Отчет за изпълнението на решения 
от предходни ПС. 
1. Запознаване с указанията за 
приключване на I-ви учебен срок.                          
2.  Приемане на седмичното 
разписание за II-ри учебен срок   
 

Мeтодичeски 
обединения 

ЗДУПД; 
ЗДУД; 

класни р-ли 
 

ЗДУД, ЗДУПД по график Директор 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ: Приоритет -  Анализ на УВП през Първия учебен срок.  Прием 2022 

Заседание1 Отчет за изпълнението на решения 
от предходни ПС. 
1.Приемане докладите на класните 
ръководители за Първи срок 

класни р-ли 
ЗДУД, ЗДУПД по график Директор 

Заседание2 1.Приемане на Доклад-анализ за 
резултатите от учебно-
възпитателната работа за I-ви 
учебен срок. 

ЗДУД; 
Главен счетоводител; 
Класни ръководители; 

Комисия по 

ЗДУД, ЗДУПД по график Директор 
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2. Доклад за дейността на МО през 
I-ви учебен срок.  
3.Актуализиране на списъка с 
учениците, които ще получават 
стипендия през II-ри учебен срок. 
4.Гласуване на мотивирано 
предложение до РУО за държавен 
прием за 2022/2023 година по 
професии и специалности. 
5.Приемане на мероприятия за 
ефективно провеждане на 
кампанията за прием на ученици в 
ПГЗ през учебната 2022/2023 
година.                                                                                                                           

професионално 
ориентиране и реклма 

МЕСЕЦ МАРТ: Приоритет - Качество на учебно-възпитателния процес. Държавни зрелостни изпити. 
 

 Отчет за изпълнението на решения 
от предходни ПС. 
1.Изслушване и приемане на: 
-Доклад на председателите  на 
комисиите  по защита от 
пожари,природни бедствия и 
аварии  
2.Резултати от контролната 
дейност: 
– Изпълнение на мярката  
„Без свободен час”                                          
 -Изпълнение на ДОС за  
оценяването на учениците 
3. информация за броя на 
учениците подали заявления за 
явяване на ДЗИ – сесия май/юни 
2022г. 

Главен счетоводител; 
ЗДУД 

ЗДУД, ЗДУПД по график Директор 

Тематичен 
съвет: 

„Големия брой отсъствия на 
учениците - причини и пътища за 
тяхното намаляване” 

Председатели на МО 
 

ЗДУД по график Директор 

МЕСЕЦ АПРИЛ:  Приоритет - Държавен план прием. Държавни зрелостни и квалификационни изпити. 

 Отчет за изпълнението на решения 
от предходни ПС. 
1.Приемане на доклад за 

учителите, преподаващи 
в XII клас;  
ЗДУПД; 

ЗДУД, ЗДУПД по график Директор 
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дейностите по организиране на 
производствената практика на 
учениците 
2.Изслушване на информация за 
държавни зрелостни изпити през 
майска сесия 2022г. 
3.Приемане на План-сценарий за 
честване на Патронния празник 
4.Приемане на План-сценарии за 
изпращане на випуск 2022 
5.Приемане на резултатите от 
тематичната проверка: 
„Ефективност на обучението по 
професионална подготовка"                                                                                                                                   
6.Избор на знаменосци за 
учебната 2022/2021 година.  
7. Информация за утвърдения 
План-прием 2022г.                                                                 

Класни ръководители; 
Комисия по училищни 
тържества и ритуали 

 

М. МАЙ:  Приоритети – Завършване на 12-ти клас.  Държавни зрелостни изпити.  
 Отчет за изпълнението на решения 

от предходни ПС. 
1.Приемане и одобряване 
докладите  на класните 
ръководители на 12-те класове за 
допускане до държавни зрелостни 
изпити,сесия май-юни 2022г. и до 
държавни изпити за придобиване 
на професионална квалификация 
през юнска сесия 2022г.  
2.Доклад  относно организацията  
за провеждане на 
производствената практика на 
учениците 11 клас през м.юли.                                                                                                                                                                      
3.Обсъждане  на вариантите за 
формиране на  групи по РПП през 
уч.2022/2023.                                                                                                                                                                   
4.Обсъждане на предложения за 
присъждане на „Ботевска награда“ 
на ученици и изявени учители по 
случай 24 май. 

Класни ръководители; 
ЗДУД; 

ЗДУПД; 
 

ЗДУД, ЗДУПД по график Директор 
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М. ЮНИ: Приоритет- Приключване на учебната година. 

 Отчет за изпълнението на решения 
от предходни ПС. 
1.Доклади на класните 
ръководители за приключване на 
втория учебен срок 
2. Приемане на заявленията на 
учениците за определяне на групи 
за РПП и ФУЧ  за 2022/2023г. 
3.Анализ на резултатите от  ДЗИ и 
ДЗИ за придобиване на СПК от 
сесия май-юни 2022г. 
4.Обсъждане и приемане на 
график за юлска изпитна сесия;  
5.Обсъждане и приемане на  
график за септемврийска изпитна 
сесия; 
6.Организационни въпроси. 

Класни ръководители; 
ЗДУД; 

ЗДУПД; 

ЗДУД, ЗДУПД по график Директор 

М. ЮЛИ: Приоритет- Приключване на учебната година-Анализ на резултатите 

Годишен 
педагогиче
ски съвет 

Отчет за изпълнението на решения 
от предходни ПС. 
1. Доклад-анализ за 
дейността  през 2021/2022 учебна 
година. 
2. Допускане на зрелостници до 
ДЗИ за сесия август-септември 
2022г. 

ЗДУД; 
ЗДУПД 

Директор по график Директор 

М.СЕПТЕМВРИ: 

 Отчет за изпълнението на решения 
от предходни ПС. 
1.Допускане на зрелостници до 
държавни изпити за придобиване 
на степен на професионална 
квалификация   
през септемврийска сесия 2021г. 

Класни ръководители 
ЗДУД; 

ЗДУПД 
по график Директор 
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РАЗДЕЛ IV 
 

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Структура 

                  1.2.Общ брой паралелки, разпределени по специалности: 

1.1.1.Дневна форма на обучение: 

 

8а Механизация на селското стопанство; 

8б       Пчеларсто и бубарство – защитена специалност; 

8в       Трайни насаждения – специалност с траен недостиг на пазара на труда; 

9а Механизация на селското стопанство; 

9б Пчеларсто и бубарство – защитена специалност; 

                 9в       Трайни насаждения – защитена специалност; 

                10а      Механизация на селското стопанство; 

           10б Агроекология– ½;  

            Производител на селскостопанска продукция– ½; 

11а Механизация на селското стопанство; 

11б Агроекология– ½; 

 Производител на селскостопанска продукция– ½; 

12а Механизация на селското стопанство; 

12б Земеделско стопанство– ½;  

           Производител на селскостопанска продукция– ½; 
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1.1.2.Задочна форма на обучение 

10г     -  Механизация на селското стопанство 

11в     - Механизация на селското стопанство 

 

1.1.3.Самостоятелна форма на обучение 

1.2. Брой ученици  ................................................................................................................349 

а) Дневна форма на обучение ................................................................................................ 275 

б) Задочна форма на обучение……………………………………………………………...60 

в) самостоятелна форма на обучение :14 

            8-ми клас - 0 

            9-ти клас - 10 

            10-ми клас – 0 

            11-ти клас - 3 

            12-ти клас - 1 

г)  Комбинирана форма на обучение - няма подадени заявления 

д) Индивидуална форма на обучение – 8 ученици със СОП се обучават по индивидуални учебни планове, част от учебните 

предмети ги изучават по индивидуална учебна програма и по тези предмети се оценяват с качествени оценки. 

 

1.3. Общ брой учители .......................................................................................................... 32 

от тях: 

 Учители, практическо обучение ................................................................................... 6 

 Учител, теоретично обучение ........................................................................................7 
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 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап  ...........................14 

 Ресурсен учител ……………………………………………………………………….1 

 Възпитатели:…………………………………………………………………………….3 

1.4. Непедагогически  персонал: 

 15 на щат 

 2 със срочен договор по проект на Бюрото по труда 

 

2. Управление на училището 

2.1. Дирекционен съвет:  

 Директор – инж. Тодор Панайотов Тодоров 

 Председател на Обществения съвет към ПГЗ  -  Стойчо Стойчев  

 Заместник-директор по учебната дейност – Румяна Тодорова Кирова 

 Заместник-директор по учебно-производствената дейност – инж. Силвия Стоянова Янчева 

 Главен счетоводител – Красимира Рускова Йовчева                             

           

 2.2. Методически  обединения: 

 на класните ръководители – Председател: Гинка Димитрова -  учител ООП 

 на учителите по общообразователна подготовка – Председател: Станислав Иванов - старши учител ООП 

 на учителите по професионална подготовка – Председател: инж. Диан Динев – старши учител ПП 

 

          2.3. Комисия по професионално развитие и квалификация на педагогическите специалисти 

          Председател – Румяна Кирова - ІI  ПКС 
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          Членове:   1. Димитрина Манолова – І ПКС 

                               2. инж. Силвия Янчева ІІІ ПКС 

                            3. инж. Диан Динев – ІІІ ПКС 

                            4. Даниела Сотирова - ІІІ ПКС 

 

2.4. Комисия по Здравословни и безопасни условия на обучение и труд 

          Председател: инж. Силвия Янчева - ЗДУПД  

          Членове:       1. Инж. Димитър Цонев - старши учител ОПП 

                    2. Станислав Иванов - старши учител ООП 

                    3. Георги Троев - механик 

                    4. Жана Стефанова - медицински специалист 

            

           2.5. Комисия за попълване на летописната книга 

           Председател: Румяна Кирова - ЗДУД 

 Членове:       1. Добринка Павлова – старши учител по БЕЛ 

2. Гинка Димитрова – учител по БЕЛ 

3. Гергана Чирпанлиева - учител по БЕЛ 

 

           2.6. Училищна комисия за превенция на противообществените прояви на учениците /УКПППУ/  

           Председател: Стоянка Василева - старши учител 

           Членове:       1. Неделчо Василев -  учител  

 2. Стоян Стоянов - старши учител  

                                  3. Желязко Въртигоров - учител  
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   4. Жана Райкова - старши учител  

            

2.7. Комисия по професионално ориентиране и реклама  /Комисия по Прием 2020/ 

Председател: Силвия Янчева- ЗДУПД 

Членове:  1. Неделчо Василев -  учител 

                  2. Велина Радоева-  учител 

                  3. Илиан Бонев -  учител 

                  4. Поля Атанасова -  учител 

                  5. Даниела Сотирова - старши учител 

                              6. инж.Петър Михалев -  учител 

                              7. Гергана Чирпанлиева - старши учител 

                              8. Димитрина Манолова - старши учител 

 

2.8. Комисия по защита  и действия при при пожари, природни бедствия и аварии 

Председател: инж. Силвия Янчева - ЗДУПД 

Членове:    1.  Инж.Димитър Цонев – старши учител  

                   2.  инж.Петър Михалев - учител 

3.  Надя Вълчева -  старши учител  

4.  Николай Грудев - електротехник    

 5. Антоанета Димитрова – ЗАТС 

 6. Ана Кръстева – касиер-счетоводител 
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2.9. Комисия по спортно-туристическа и екскурзионна дейност 

Председател: Велина Радоева  - учител по география и икономика  

Членове:       1. Стоян Стоянов – старши учител по ФВС 

                                  2. Светлин Иванов - учител по ФВС 

 

2.10. Комисия по организиране и провеждане на училищни празници и тържества:  

2.10.1 За откриване на учебната година: 

Председател: Добринка Павлова  

Членове: класни ръководители на 8-ми клас 

 

2.10.2 За изпращане на Випуск 2019: 

Председател: Гергана Чирпанлиева 

Членове: класни ръководители на 12-ти клас 

 

2.10.3 За патронния празник на ПГЗ: 

Председател: Гинка Димитрова 

Членове: 1.Добринка Павлова 

                 2.Гергана Чирпанлиева 

 

 2.11. Комисия по озвучаване и документиране на празници и други училищни събития 

Председател: инж. Димитър Цонев - озвучаване 

Членове:  1. инж. Петър Михалев - озвучаване 

                 2. Димитрина Манолова  - документиране и отразяване в медиите, в сайта и фейсбук-профила на ПГЗ  
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2.12. Отговорници за знаменната група на ПГЗ: 

Стоян Стоянов - старши учител по ФВС 

Светлин Иванов - учител по ФВС  

класни ръководители на знаменосци и асистенти 

 

           2.13. Комисия по осигуряването на качество на образованието в ПГЗ :  

Председател: инж. Силвия Янчева - ЗДУПД 

Членове:    1.инж.Димитър Цонев – старши учител   

                   2.инж.Диан Динев– старши учител  

 

 2.14. Комисия за изготвяне на седмично разписание на учебните занятия: 

          2.14.1. За дневна форма на обучение 

            Председател:Румяна Кирова – ЗДУД 

            Членове:  1. Димитрина Манолова – ръководител направление ИКТ 

                               2.инж.Димитър Цонев - старши учител 

           

           2.14.2 За задочна форма на обучение 

            Председател: инж.Силвия Янчева – ЗДУПД 

            Членове:   1.инж.Диан Динев- старши учител 

                              2.инж.Даниела Сотирова- старши учител 
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2.15. Комисия за обработка на статистическите данни     

Председател: Румяна Кирова – ЗДУД 

Членове:  1. Антоанета Димитрова – ЗАТС 

                  2. Димитрина Манолова – Ръководител направление ИКТ  

                     3. Надя Вълчева– старши учител по математика и ИТ 

                 4. Надежда Христова – учител по математика, физика и ИТ 

                 5. инж. Даниела Сотирова - старши учител по ИТ 

 

2.16. Комисия за проверка правилното водене на задължителната училищна документация     

Председател: Румяна Кирова - ЗДУД                             

Членове:1. Димитрина Манолова – Ръководител направление ИКТ 

                 2.  Поля Атанасова – учител                             

                 3. Жана Райкова - старши учител 

                 4. Краса Стефанова - старши учител 

                 5. Стоянка Василева - старши учител 

                 6. Надежда Христова – учител                             

 

2.17. Комисия за подобряване на материално-техническата база 

Председател: инж. Диан Динев 

Членове: 1. Стоян Димов   

                 2. Желязко Въртигоров 

                 3. Йонко Йовчев 
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2.18. Комисия по обезпечаване работата на  ПГЗ при   усложнена зимна обстановка 

Председател:  инж. Силвия Янчева 

Членове: 1. Инж. Петър Михалев – учител  

                 2. Николай Маджаров – инструктор  

                 3. Стоян Димов – учител практическо обучение 

                 4. Георги Троев – старши механик                  

                 5. Николай Грудев - елоктротехник 

 

2.19. Комисия по дарителска дейност 

           Председател: инж. Диан Динев – старши учител ОПП 

           Членове: 1.инж. Жана Райкова  – старши учител ОПП 

                     2.инж. Краса Стефанова  – старши учител ОПП 

 

2.20. Комисия за дейности по здравно образование 

Председател: Поля Атанасова  - учител по Биология и здравно образование 

Членове: 1. Неделчо Всилев – учител по агроекология 

                  2. Жана Стефанова  - медицински  специалист 

 

2.21. Комисия за връзки с обществеността и бизнес средите 

Председател: инж.Диан Динев– старши учител,  председател на МО на учителите по ПП 

Членове:1. инж.Силвия Янчева - ЗДУПД 

                 2. Румяна Кирова - ЗДУД 

                 3. инж. Димитър Цонев – старши учител ПП 
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                 4. Гинка Димитрова –учител по БЕЛ 

 

2.22. Комисията  за борба с корупцията, контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на 

тероризма 

Председател: Станислав Иванов – старши учител  

Членове: 1. Йонко Йовчев – възпитател 

                2. Николай Маджаров – старши учител - инструктор 

 

2.23. Комисия за превенция на отпадането на ученици в задължителна учебна възраст - до 16 години 

Председател: Стоянка Василева – старши учител 

Членове: 1.    Гергана Чирпанлиева – старши учител 

3. Станислав Иванов - старши учител 

4. инж.Краса Стефанова - старши учител 

5. Надежда Христова - учител 

6. Светлин Иванов - учител 

 

2.23. Етична комисия 

Председател: Неделчо Василев – учител 

Членове: 1. Велина Радоева – учител 

2. Ана Кръстева – касиер-счетоводител 

3. Диан Динев – синдикален ръководител 

4. Станислав Иванов  – синдикален ръководител 
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 2.24. Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище в изпълнение на „Механизма за 

противодействие на училищния тормоз”/УКССТУ/ 

 Председател: Силвия Янчева - ЗДУПД 

             Членове: 1. Стоянка Василева-  старши  учител   

                              2. Велина Радоева - учител  

                              3. Стоян Стоянов- старши учител 

                              4. инж.Петър Михалев –  учител  

                              5. Таня Ангелова – родител на Тодор Ангелов – ученик от 8а клас 

                              6. Никол Даскалова – ученичка от 10в клас 

На първата родителска среща се избира представителя на родителите. При избора на членове на ученическия съвет се избира 

представителя на учениците. В срок до края на м. септември  УКС  изготвя Единни правила за задълженията на всички служители, 

свързани със случаите на тормоз в изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз” 

 

2.25. Комисия по производство и реализация на произведената от ПГЗ продукция: 

Председател: Силвия Янчева - ЗДУПД 

Членове: 1. Желязко Въртигоров - старши учител 

                2.  Стоян Стоянов - учител 

                3.  Красимира Йовчева -  главен счетоводител 

                4.  Ана Кръстева – касиер-счетоводител 

 

2.26. Комисия по Безопасност на движението 

Председател: инж.Петър Михалев – учител по БДП 
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Членове: 1. Николай Маджаров - старши учител/ инструктор Кат.Ткт, Твк, Твк-з 

                3. Илиан Бонев- учител /инструктор Кат.В 

 

2.27. Комисия за изготвяне на показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти  

Председател: Румяна Кирова - ЗДУД 

Членове:1. Инж.Силвия Янчева - ЗДУПД 

             2. Димитрина Манолова – Ръководител направление ИКТ 

              3.Станислав Иванов – Председател на МО на учителите по ООП и Председател на  синдикалната организация към 

КНСБ 

                4. инж.Диан Динев - Председател на МО на учителите по ПП 

 

2.28. Комисия за актуализиране на  Стратегия за развитие на ПГЗ 2020/2024 и на  План към Стратегията за 2021-2022г. 

Председател: Румяна Кирова  –  ЗДУД  

Членове:  1 инж. Силвия Янчева - ЗДУПД 

                 2. инж. Стоянка Василева – старши учител 

                 3. инж.Жана Райкова – старши учител 

                 4. инж. Краса Стефанова – старши учител 

 

2.29. Комисия за изготвяне на вътрешни правила за условията и реда за отпускане и получаване на стипендии от 

учениците 

Председател: Велина Радоева  - учител – 11кл 

Членове:   1. Жана Райкова– старши учител – 10кл 

                  2. Даниела Сотирова– старши учител – 12 кл 
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                  3. Краса Стефанова  – старши учител – 9 кл 

                  4. Надежда Христова – учител – 8 кл. 

                  5. Красимира Йовчева – главен счетоводител 

                   

2.30. Комисия за изготвяне на правилник за дейността и дневен режим  на Общежитието на ПГЗ „Христо Ботев“  

Председател: Силвия Янчева - ЗДУПД 

Членове: 1. Въльо Димов – старши възпитател 

                    2.Йонко Йовчев –възпитател 

 

2.31. Комисия за изготвяне на училищната стратегия за ефективно прилагане на информационнни и комуникационни 

технологии в ПГЗ за периода 2020-2024г. 

Председател: Димитрина Манолова – Ръководител направление ИКТ 

Членове: 1. Надя Вълчева – старши учител   ИТ                  

                            2.Надежда Христова  – старши учител – математика, физика, ИТ   

                            3.Даниела Сотирова - старши учител   ИТ         

 

2.32. Комисия за  дейности по повишаване грамотността на учениците: 

Председател: Гинка Димитрова - учител   БЕЛ 

Членове: 1. Добринка Павлова – старши учител   БЕЛ   

                2. Гергана Чирпанлиева  – старши учител БЕЛ и Руски език 
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2.33. Комисия за актуализиране на училищните правила за работа на системата на училищното образование в условията 

на COVID 19: 

Председател: инж. Силвия Янчева - ЗДУПД 

Членове: 1. инж.Диан Динев 

                2. инж. Жана Райкова 

 

2.34. Екип за обхват и дейности по превенция на отпадането от образователната система на деца и ученици в 

задължителна училищна възраст, (училищен екип за обход) 

Председател: инж. Силвия Янчева - ЗДУД 

Членове: 1.Илиан Бонев - учител 

                2.инж.Петър Михалев – старши учител 

                3.Неделчо Василев - учител 

                4.Желязко Въртигоров - учител 

                5.Станислав Иванов - старши учител  

                6.Гергана Чирпанлиева – старши учител 

                7.Поля Атанасова - учител 

                8.инж.Жана Райкова – старши учител 

 

В. Организация на образователната дейност в ПГЗ 
 

1.Класове и класни ръководители – дневна форма на обучение 

 

№ Клас Класен ръководител 

         1. 8а Гинка Димитрова 
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2. 8б Светлин Иванов 

3. 8в Надежда Христова 

4. 9а Гергана Чирпанлиева 

5. 9б инж. Краса Стефанова 

6. 9в Стоянка Василева 

7. 10а инж. Диан Динев 

8. 10б инж.Жана Райкова 

9. 10в Поля Атанасова 

10 11а Велина Радоева 

11 11б Неделчо Василев 

12 12а инж. Петър Михалев 

13 12б инж. Даниела Сотирова 

 

 

 

2. Класове и класни ръководители – задочна форма на обучение 

 

№ класове класни ръководители 

1.  10г инж. Димитър Цонев 

2. 11в Станислав Иванов 

 

 

3. Отговорници за: 

 

Общежитие - възпитатели 

Йонко Йовчев 

Въльо Димов 

Дойчо Иванов 

Физкултурен салон и спортната 

площадка 

Стоян Стоянов;  

Светлин Иванов 

кабинети  - отговорници  

I-ви етаж 

Кабинет 107  - Електротехника инж. Димитър Цонев 
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3.Отговорници работилници по: 

 

Ремонтно дело Георги Троев  – старши механик 

Трактори и Автомобили - 1; 2 Стоян Димов –учител практическо обучение 

Желязко Въртигоров - учител практическо обучение 

Генчо Генов – старши учител практическо обучение 

Селскостопански машини - 1; 2  Стоян Димов – учител практическо обучение 

Желязко Въртигоров - учител практическо обучение 

Генчо Генов – старши учител практическо обучение 

Лаборатория  Стоян Димов –учител практическо обучение    

Генчо Генов – старши учител практическо обучение 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Отговорниците по кабинети, работилници и лаборатории носят изцяло   отговорност за състоянието на 

повереното им имущество 

 

 

 

 

 

Кабинет 111 - ССМ и ССТ инж.Диан Динев 

Кабинет 109 – Основи на земеделието инж.Жана Райкова 

Кабинети  - отговорници 

IІ-ри етаж 

Кабинет ИТ 1 Надя Вълчева; 

Димитрина Манолова 

Кабинет ИТ 2 инж.Даниела Сотирова; 

Димитрина Манолова 

Кабинет 202 Растениевъдство Неделчо Василев 

Кабинети III-ти етаж 

Кабинет 301  - Животновъдство инж.Краса Стефанова 

Кабинет 302 – Т и А и БДП инж.Петър Михалев 
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Изготвяне на планове и графици: 
    

ПЛАН СРОК ОТГОВОРНИК 

Годишен  план 14.09.2021 г. Директор; ЗДУД 

Училищен учебен план 14.09.2021 г. Директор; ЗДУД 

План за контролната дейност на директора             20.09.2021 г. Директор 

План за контролната дейност на 

заместник-директорите             

20.09.2021 г. ЗДУД; 

ЗДУПД 

Правилник за дейността на ПГЗ 14.09.2021 г. Директор; 

ЗДУД; ЗДУПД 

Правилник за вътрешния трудов ред 14.09.2021 г. Директор, 

ЗДУД; ЗДУПД 

Правилник за осигуряване на безопасни 

  условия на образование, обучение и труд 

14.09.2021 г. ЗДУПД; 

Комисия по ЗБУОТ 

Учебно-производствен план и  

 финансов план  

14.09.2021 г. ЗДУПД; 

главен счетоводител 

Седмичен план-график за учебната и 

кормилна практика 

През цялата 

учебна година 

ЗДУПД,  

инструктори 

Седмично разписание на учебните часове: 

За I-ви срок 

За II-ри срок 

За ЗФО 

 

14.09.2021 г. 

31.01.2022г. 

01.10.2021г.       

 

ЗДУД; 

ЗДУПД 

Изготвяне на график за провеждане на 

изпити в задочна и самостоятелна форма 

на обучение. 

 

 

м.ІХ.2021 г. 

 

 

ЗДУПД 

 

План за квалификационната дейност 

 

14.09.2021 г. 

ЗДУД; 

Комисия КД 

 Графици за: 

-поправителни изпити 

-приравнителни изпити 

 

постоянен 

 

 

ЗДУД; ЗДУПД; 
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-изпити в ЗФО 

-изпити в СФО 

-изпити за оформяне на срочни и годишни 

оценки 

-изпити за оформяне на окончателна 

оценка 

ръководител 

направление ИКТ 

Графици за класни и контролни работи 20.09.2021г. 

04.02.2022г. 

ЗДУД; 

ръководител 

направление ИКТ 

График за дежурство на учителите 15.09.2021г. 

04.02.2022г. 

ЗДУД; 

ръководител 

направление ИКТ 

График за консултации 20.09.2021г. 

04.02.2022г. 

ЗДУД; 

ръководител 

направление ИКТ 

График за допълнителен час на класа 20.09.2021г. 

04.02.2022г. 

ЗДУД; 

ръководител 

направление ИКТ 

График за консултации на ученици в 

самостоятелна форма на обучение 

20.09.2021г. ЗДУД; 

ръководител 

направление ИКТ 

График натовареност на компютърните 

кабинети 

20.09.2021г. ръководител 

направление ИКТ 

График за провеждане на Спортни 

дейности 

20.09.2021г. Учители по ФВС 

Подготовка на МТБ 

за новата учебна година 

13.04.2022 г. Комисия за МТБ 

Заявка за задължителна учебна 

документация за учебната 2022/2023г.  

м.юни 2022 г. Директор; ЗАТС 
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5. Разработване, приемане и утвърждаване на: 

 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВАРЯ КОНТРОЛИРА 

Тематични работни графици по предмети 14.09.2021г. Учители по предмети; 

ЗДУД 

Директор 

Полагане на подпис и печат на  ученически 

книжки, лични карти  

25.09.2021г. Класни ръководители 

ЗДУД 

Директор 

Планове на класните ръководители за ЧК  30.09.2021г. ЗДУД Директор 

Планове на методичните обединения 10.09.2021г. Председатели на МО Директор 

 

6.Седмичен режим - дейности: 

 

Ден дейности 

Понеделник Седмична работна среща на 

административната ръководство; 

Час на класа 

Вторник Работна среща на класните ръководители 

Сряда Производствени съвещания 

Четвъртък Педагогически съвети, родителски срещи 

Петък Съвещания на административното 

ръководство 

 

7. Дейности по приключване на учебната 2021/2022 година и подготовка за следващата  

2022/2023 година: 

   

дейност срок отговорник 

Изготвяне на график за 

провеждане на поправителни 

изпити за оформяне на годишна 

оценка на ученици от 12 клас на 

предишни години /след подадено 

заявление/. 

м.ІХ.2021 г. ЗДУД 
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Изготвяне на график за 

провеждане на изпити за 

оформяне на окончателна оценка.  

м.ІV.2022 г. ЗДУД 

Предложения за броя на 

паралелките и специалностите за 

2022/2023 година. 

м.януари,февруари                 

2022 г. 

Директор, ПС, 

Комисия по Професионално 

ориентиране и реклама 2021, 

Предоставяне на обобщен 

конспект за държавен изпит за 

придобиване степен на ПК   за 

всяка от изучаваните 

специалности в гимназията  от 

учениците в 12-ти клас     

 

16.02.2022 г 

 

Директор 

ЗДУПД 

Изработване на проекто-план за 

образователната работа за 

учебната 2022/2023г. и определяне 

и съответните комисии  

 

 

м.юни 2022 г. 

 

 

Директор 

Изработване на график за 

септемврийска поправителна 

сесия 

м.юли 2022 г. ЗДУД 

Изготвяне на проект на Списък 

Образец 1 за учебната 2022/2023 

година  

 

м.юли 2022 г. 

 

Директор 

      

Забележка: Годишният план е отворен за актуализация и допълване през цялата учебна година.    

  

  
 


