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Специфични цели Дейност Резултат Индикатор Срок/Отговорник Финансиране/ 
Необходими 

ресурси 
Съвременно 
обучение по 
общообразователна 
и професионална 
подготовка на 
ученици 

Повишаване качеството 
и ефективността 
общообразователна 
подготовка. 
 
Повишаване 
качеството и 
ефективността на 
образованието по 
професионална 
подготовка – теория и 
практика 
 
Поддържане на 
висока степен на 
ключовите 
компетентности. 
Практическо 
обучение в реална 
работна среда. 

Подобряване 

качеството на 

образователно- 

възпитателния 

процес - по данни от 

входни, междинни и 

изходни равнища и 

сравнителен цифров 

анализ 

 

 
 
Участие в проекти на 
програма Еразъм+ 

Повишаване успеха 

ученици в края на 

учебната години, 

спрямо входното   

равнище  от началото 

на учебната  година. 

 

 

 

100% изпълнение на 

заложените цели по 

проекта. 

30.06.2022 г. 

 

Педагогически 

специалисти 

 

 

 

Ръководители на 

групи по проекти на 

програма Еразъм+  

 

Не се изисква 

 

 

 

 

 

 

Средства по проекта 

Изпълнение на 

държавния план- 

прием  

Организиране на 

позитивна кампания за 

популяризиране на 

гимназията, професиите и 

специалностите, които са 

заложени в план-приема. 

Организиране на Ден на 

Реализиране на прием 

на 3 паралелки 

ученици в дневна 

форма на обучение 

след основно 

образование, /7-ми  

клас/, както и прием 

на ученици, 

Запазване  броя на 

паралелките в 8-ми 

клас, но увеличаване 

броя на учениците 

при възможност.   

 

15.09. на всяка от 
учебните години. 
 

Комисия по 
професионално 
ориентиране и 
реклама; 
 

Бюджет за медийна 
реклама – до 800 лв. 
на учебна година    

 

За изработка на 
брошури, плакати и 
други материали – 
500 лв. на учебна 



отворените врати. 

Участие в родителски 

срещи и Панорама на 

професиите 

Изготвяне на рекламни 

материали – плакати и 

брошури. 

Обучение по професии с 

очакван недостиг на 

пазара на труда и на 

защитени професии  

навършили 16 години 

с основно 

образование, 

придобито след 8-ми 

клас, след полагане на 

съответните 

приравнителни 

изпити. 

 

Административно 

ръководство; 

Главен счетоводител 

година;  
 

 

Създаване на 
условия за 
развиването на 
ключовите  
компетентности в 
на учениците. 
 

Развиването на 
ключовите  
компетентности на 
учениците да се превърне 
в ангажимент на всички 
педагогически 
специалисти. За тази цел 
да бъдат привлечени и 
работодателите, за да 
покажат на обучаемите 
приложението на 
четивната грамотност в 
ежедневието 
Квалифициране на  
учителите за 
придобиване на 
съответните умения; 

Обучението да е 
свързано с  
Решаване на  
Задачи,   
развиващи  
способностите на 
учениците за  
справяне с реални 
житейски ситуации 
при зачитане на 
техните опит и  
опитът и ценности.   
Формиране на нагласи  
към учене през целия 
живот. 
Използване на 
разнообразните 

Усвояване на  
минимума знания и 
умения според ДОС; 
 
 
Повишен успех на 
учениците   по 
БЕЛ; 
По-високи резултати 
по предмети в края 
на годината, на НВО в 
Х  клас и  ДЗИ в ХІІ 
клас. 
 

30.06. 2022г.  
 

 

 
Учители по БЕЛ и  
хуманитарни науки; 
 
Учители по 
математика и 
природни науки; 
 

Не се изисква 



средствата на 
съвременните 
образователни 
технологии и  
възможностите на 
електронните 
образователни 
портали; 

Прием на ученици с 
с по-високо входно 
ниво на знания, 
умения  и 
компетентности 

Разработване  и 
изпълнение на  
ефективна стратегия за 
план-прием на 
гимназията, насочена към 
ученици с по-високо 
входно ниво на знания,   
умения  и 
компетентности. 
Предлагане на  
атрактивни и търсени 
професии и 
специалности, както и на 
такива, привлекателни за 
девойки. 

Повишаване  
качеството на 
образованието и 
авторитета на 
гимназията  
 

Новоприетите 
учениците да 
показват   
по-високо входно 
равнище, спрямо 
съответната 
предходна учебна 
година 

Кампания по 
осъществяване на 
План-приема за 
следващата 
2022/2023 учебна 
година   
 
 

Комисия по 

професионално 

ориентиране и 

реклама 

От бюджета за 

рекламна дейност  

Недопускане на 
дискриминация 
по пол, етническа 
принадлежност 
или социален 
статус 

Прием и обучение на 
младежи и девойки от 
Област Ямбол и 
съседните области . 
 
Прием и обучение на 
ученици от различни 
етноси. 

Прием и обучение на 

Липса на 
Дискриминация. 
 
Училищна политика 
за осигуряване на 
равен достъп до 
образование. 

 

Сведен до 
минимум брой 
дискриминационни 
случаи 

През учебната  
2021/2022 година 

 
Педагогически 
специалисти; 
 
Служители; 

Не се изисква 



ученици с различен 
социален статус. 

Създаване на  
условия за обща и 
допълнителна 
подкрепа за 
личностно 
развитие на 
учениците 
 

Определяне на 
Координатор на ЕПЛР. 
Сформиране на Екипи за 
учениците със 
Специални 
образователни 
потребности.  
Разработване на 
индивидуални планове 
за подкрепа на 
учениците със СОП. 
 

Осигуряване на 
подходяща 
физическа, 
психологическа 
и социална среда за 
развитие на 

способностите и 
уменията на 
учениците. 
 
 

100% от учениците с 
осигурена обща 
подкрепа за 
личностно развитие; 
100%  ученици със 
СОП  с  осигурена 
допълнителна 
подкрепа за 
личностно 
развитие; 
100%  ученици със 
СОП  с  осигурено 
ресурсно 
подпомагане. 

През учебната 
2021/2022 година 
 
Координатор на 
ЕПЛР; 
 
Екипи за ПЛР; 
 
Ресурсен учител; 
 
 

Не се изисква 

Превенция 
интервенция 
отпадането 

Изпълнение на 
дейностите по 
изпълнение на ПМС 
№100ПМС № 100 
/08.06.2018 г. ЗА 
създаване и 
функциониране на 
механизъм за съвместна 
работа на институциите 
по обхващане, 
включване и 
предотвратяване на 
отпадането от 
образователната 
система на деца и 
ученици в задължителна 

Създаване на екип за 
обхват, като част от 
Екип 1 Квартал Аврен 
за извършване на 
обходи по домовете 
на ученици, трайно 
непосещаващи 
учебни занятия, 
съвместно с други 
институции. 
Създаване на 
училищен Екип за 
превенция на 
ранното отпадане от 
образователната 
система. 

Увеличен брой на 
завършващите 
Гимназията и 
придобили средно 
образование и СПК. 
 
Намален брой 
отпаднали 
ученици.  
 
Намален брой на 
отсъствия. 
 
 
 
 

В края на 
учебната  
2021/2022 година 

 
 

 
Членове на 
екипи за 
обхват; 
Членове на 
Екипи за 
превенция на 
отпадането; 
Класни 
ръководители; 
учители; 

От училищния 
бюджет 
 
 
 
 
 
 



предучилищна и 
училищна възраст. 
 
Актуализиране на 
статуса на всички 
ученици до 16г. в  
Информационната 
система за реализация 
на механизма (ИСРМ) 
„Посещаемо и 
безопасно училище“. 
 
Планиране и 
реализиране на 
съвместни информа- 
ционни кампании сред 
представители на 
рискови групи за 
повишаване 
информираността 
относно значението на 
образованието. 
 
Използване законовите 
възможности за 
награждаване/санкции 
на ученици. 
 
Изпълнение на 
Механизъм  за 
противодействие на 
училищния тормоз и 

 
 
 
Осъществена 
превенция и 
интервенция на 
отпадане 
/преместване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Недопускане на 
насилие и тормоз в 
училището  
и в общежитието. 
 
 
 
 

Брой 
преместени/ 
отпаднали ученици 
 
 

 
Намаляване броя на 
трайно 
непосещаващите 
учебни занятия. 
 
 
 
 
 
 
Брой подпомогнати  
Ученици 
 
Повишена 
мотивация за учене. 
 
 

 
 
 
Заложени дейности 
в ПДУ 
 
 
 
 

Възпитатели 
По график 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДУД 
 
 
 
 
УКС за справяне с 
тормоза  и при 
наличие  
на дете, жертва на 



плана за работа на УКС 
за справяне с тормоза и 
при  наличие на дете, 
жертва на насилие. 
 
Разработване на 
адекватна социална 
политика в гимназията. 

 
 
 
 
Актуализация  на 
данните в  Националния 
регистър на  учениците и 
НЕИСПУО. 

 
Подпомагане на 
социално слаби 
ученици. 
 
 
 
 
Проследяване 
преместването  и 
отпадането на 
учениците. 

 
 
 
 
0/минимален брой  
регистрирани  
случаи на тормоз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пълен обхват на 
движението  на 
учениците през 
учебната година 
 

насилие  и       за 
превенция на 
насилието 
 

В началото на 
учебната  
2021/2022 година 
Комисия за 
стипендиите 
През цялата  учебна 
2021/2022 година 
 
Администратор 
НЕИСПУО. 
 

Създаване на 
условия за 
връщане в 
образователната 
системата на лица 
над 16 години. 

Обучение на лица, 
навършили 16-годишна 
възраст в задочна и 
самостоятелна форма 
на обучение. 

Продължаване на по-
нататъшното 
обучение на 
учениците от ЗФО в 
по-горни класове до 
придобиване на 
средно образование и 
СПК. 

Брой ученици в 
ЗФО  за учебната 
2021/2022  

01.10. на 
2021/2022 учебна 
година. 

 
Комисия по 
професионално 
ориентиране и 
реклама 

От бюджета за 
рекламна дейност 
на ПГЗ  

Създаване на 
Условия за 
валидиране 

Изготвяне на 
необходимата 
документация и ЗУД за 

Външни лица с 
валидирани знания, 
умения и 

Брой лица с 
валидирани 
знания, умения и 

През учебната 
2021/2022г. 

 

Не се изисква 



валидиране. компетентности по 
част от професията 

компетентности по 
част от професията, 
в случай на 
подадено 
заявление. 

Директор 
ЗДУД; ЗДУПД 

Създаване на 
условия за 
квалификация и 
преквалифи-
кация на лица 
между 18 и 65 
години 

Организиране на 
курсове за 
правоспособност на 
водачи на МПС- 
Категория Твк и Твк-з 
 

Разработване на 
учебна 
документация. 
Обучени външни 
лица 

Учебна 
документация за 2 
вида организиране 
на курсове в случай 
на заявено желание 

Периодично в хода 
на  2021/2022 
учебна година  

 
Ръководител учебен 
център 
 
ЗДУПД 

Държавна такса от 
курсистите 

Подобряване 
условията за 
живот, 
възпитание, 
социализация и 
подкрепа в 
общежитието 

Опазване  на социално-

битовите и санитарно-

хигиенни условия   в 

общежитието, след 

цялостното му 

реновиране през 

2017/2018г.  като част от 

изпълнените дейности по 

проект „Комплексни 

мерки за обновяване на 

Професионална гимназия 

по земеделие „Христо 

Ботев“ град Ямбол“, 

договор № BG16RFOP001-

3.002-0028-C02.  

 

Общежитието да се 

превърне в желана 

територия за 

живущите в него 

ученици. 

 

Опазване на 
оборудването на  
стаите в 
общежитието – 
легла, матраци, 
ракли, бюра, столове, 
гардероби. 
 
100% пълняемост на 
легловата база 
повишаване нивото 
на самоподготовката 
им,  придобиване на 
спортни  навици и 
др.  
 
Спазване на дневния 
режим в 
общежитието и  

През   2021/2022 
учебна година 
 
Административно 
ръководство 

 
Възпитатели 
 
 
 
 
 
 

От бюджета на 
общежитието  



Интернет свързаност на 
общежитието с безплатна  
за учениците  wi-fi връзка. 

Осигурено 
видеонаблюдение с цел 
по-добра охрана на 
общежитието. 

социализация на 
учениците  

-да се проведе 
анкетно проучване 
сред живущите в 
общежитието 

Поддържане и 
опазване на 
изцяло 
реновираният  
основен  учебен 
корпус  - класни 
стои и кабинети и 
спортна площадка 

Опазване на 
оборудването в класните 
стаи и кабинети; 
Осъществяване на 
дейности по 
подобряване интериора 
на ПГЗ. 

Създаване на 
благоприятна учебна 
среда 

Оборудване на 
класните стаи и 
кабинети с 
дидактически 
средства, ИКТ, 
мултимедия, 
интерактивни дъски 

През   2021/2022 
учебна година 
 
Административно 
ръководство 
 

Със средства от 

бюджета на 

училището 

Модернизиране на 
учебния корпус за 
провеждане на 
часовете по 
практика и на 
физкултурния 
салон  

Подобряване условията 

за обучение и труд в 

учебните работилници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобряване на 

условията за учене и 

Довършване 
поетапната смяна  
на  дограмата  в 
корпуса за  
провеждане на учебна 

практика, изолиране 

на покрива и 

обогатяване на 

стенния интериор 

 

 

Изграждане на нова 

отоплителна система 

Повишаване 

енергийната 

ефективност  на 

учебния корпус за 

провеждане на 

часовете по практика 

и създаване на 

достъпна и 

привлекателна 

архитектурна среда 

 
 
Повишаване 
енергийната 

В хода на учебната 
2021/2022 
Административно 
ръководство: 

Директор 
ЗДУПД 
Главен счетоводител 

От собствени 

приходи 

 

 

 

 

 

 

Не се изисква  



спорт във физкултурния 

салон 

 

 

Опазване на учебния 

екологичен комплекс за 

учене на открито, 

изграден със средства  

проекта на ПУДООС – 

„Обичам природата -  и 

аз участвам“ 2018г. 

 

Опазване на 

земеделската техника, 

закупена със средства 

по  НП „Осигуряване на 

съвременна 

образователна среда“, 

модул „Модернизиране 

на системата на 

професионалното 
образование“ 2018г.  
 
Опазване на 
консумативите и 
нагледните дидактически 
средства, закупени 
„Осигуряване на 

на физкултурния 

салон 

 

Опазване на учебната 

оранжерия.  

 

 

 

 
Оптимално 
използване на 
модерния 
зърнокомбайн  
John Deere 
 

 

 

 

Опазване на 
закупените табла,  
пособия и 
консумативи за  
часовете по 
лабораторни  

ефективност  на 

физкултурния салон 
 
 
 
Провеждане на 
учебната практика по 
растениевъдство в 
учебната  оранжерия, 
и в къта за учене на 
открито. 
 
 
 
 
 
Обучение на 
учениците за работа 
със съвременна 
земеделска техника 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оборудване на 
кабинетите по 
природни науки с 
дидактически 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се изисква  

 

 

 

 

Не се изисква  



съвременна 
Образователна среда“, 
модул  „Подобряване на 
условията за 
лабораторна  и 
експериментална работа 
по природни науки“. 

занятия по 
природни науки 

 

средства и апаратура 
за провеждане на 
експериментална и 
лабораторна работа 

Подобряване 
работата 
 на наличната
 земеделска 
техника. 

Извършване на 
диагностика, текущ 
ремонт и техническо 
обслужване на 
наличната земеделска  

  техника. 
 
 
Правилно разходване на 
гориво и материали 

Подобряване 
техническото 
състояние на 
машинния парк  
брой работеща 
техника.  
 
 
Закупуване на GPS 
система за 
земеделската 
техника. 

Запазен брой 
работеща техника; 
Недопускане на 
авариране на 
наличната 
земеделска техника в 
кампаниен сезон; 
 
Прецизно 
оразмеряване на 
обработваемия терен 
и правилно 
изчисление на 
посевния материал и 
торовете. 

През  учебната 
2021/2022. 
ЗДУПД; 
Механик; 
Водач на 
земеделска техника; 
Учители-
практическо 
обучение; 
инструктори 

От бюджета на 
училището и  
 
 
 
 
 
 
 
От дарения 

Създаване на 
условия за 
съвременно 

  обучение за    
водачи на МПС 

Оценка ефективността на 
използването на МТБ за 
целите    на обучението 
усъвършенстване й при 
нужда.  
  
Оптимално използване 
на ИКТ – таблети и 
компютърна техника за 
обучението по БДП, 

Повишаване 
мотивацията на 
учениците за 
придобиване на 
правоспособност за 
управление на МПС.  
 
Повишена 
успеваемост на 
обучаемите, 

Увеличение на 
броя на учениците с 
придобита 
правоспособност за 
управление на МПС 
 
 
 
 

През  учебната 
2021/2022. 
Учители- 
практическо 
обучение; 
инструктори 
 

От бюджета на 

училището 



използване на лек 
автомобил Рено Клио за 
кормилната практика. 
 
Провеждане на 
вътрешен изпит по 
управление на МПС. 

придобили 
правоспособност за 
управление на МПС 
 
 
 

Усъвършенстване 
системата за 
Преподаване и 
оценяване по 
учебна и 
производствена 
практика в 
класовете 
 

Прилагане на 
съвременни   методи  
и техники на 
преподаване  
(вкл. ИТ технологии и 
провеждане на 
обучението в бази на 
фирми- партньори) и 
оценяване. 
Работа за мотивиране 
на учениците за 
осъзнато практическо 
обучение, необходимо  
им за последваща 
успешна реализация  
на пазара на труда. 
Насочване вниманието 
на учениците към 
междупредметните 
връзки – практически 
умения/ теоретични 

  знания. 

Ефективно свързване 
на професионалното 
обучение с 
потребностите на 
пазара на труда 
 

Увеличаване броя 
на учениците, 

придобили СПК и 

реализирани на 

пазара на труда по 

професията. 

м. Юни на 
2021/2022 учебна 
година;  
 
ЗДУПД 
 
учители по практика 

Не се изисква 

Развитие на 
Извънкласната и 
извънучилищна 

Организиране на форми 
за дейности по проекти и 
за ИКД по интереси 

Осмисляне  на 
свободното време 
на учениците 

Минимум 25% от  
чениците в 
гимназията, 

През  учебната 
2021/2022. 
Ръководители на 

Със средства по 
проектите и за 
извънкласни 



дейност  

 

 

Участие на ученици в 

конкурси, състезания, 

олимпиади. 

 

Организиране на 

общински кръгове на 

територията на 

гимназията. 

 

 
 
 
 
 
 
Подготовка на 
учениците за участие  
Национално 
състезание „Млад 
Фермер“ 2022г., 
Регионален кръг за 
Югоизточна  
България  

обхванати 
в извънкласни 
форми през учебната 
година;  
 
 
Участие  и заемане 
на призови места на 
общински, областни 
и национални 
конкурси, 
състезания, 
олимпиади и в 
състезанието „Млад 
фермер“ 

 

групи по проекти 
или ИКД  

 
 

 
 
Учители по 
професионална 
подготовка 

дейности 

Гражданско, 
здравно, 
екологично и  
интеркултурно 
образование 

Обучение по теми, 

включени в плана за Час 

на класа, в училищната 

програма за заместване 

на отсъстващи учители от 

неспециалисти „БСЧ“,в 

програмата за ГЗЕИО, 

както и като част от  

дейностите за обща 

подкрепа за личностно 

развитие и  заниманията  

по интереси.  

Изграждане и 
поддържане на 
демократична 
училищна 
организационна 
култура, която 
насърчава 
спазването на 
споделени правила, 
процедури, 
традиции  и 
колективни 
ценности. 
 
 

Всички ученици от 
дневна форма на 
обучение 

През учебната 
2021/2022 година 
  
 
Административно 
ръководство 
 
класни 
ръководители, 
 
учители 

Не се изисква 



Участие в училищни 

ритуали, свързани с: 

- откриването на учебната 

година,  

-честване на националния 

празник,  

- на официални  

празници,  

- на дните на 

националните герои и 

будители,  

-на патронния празник на 

гимназията,  

-деня на зрелостника, 

поддържане и 

съхраняване на 

училищното знаме.  

Възпитаване  в 

трайни навици за 

отдаване на почит и 

израз  на 

националното 

самосъзнание чрез 

изслушване  на 

Подготовка и 
организиране на 
Патронния празник 
на Гимназията 



националния  и 

училищния химн  по 

време на училищни 

тържества и поставяне на 

националния флаг на 

фасадата на училището в 

началото на учебната 

година . 

Грижа за 
здравето на 
подрастващите 

Изготвяне на училищни 
правила и мерки за 
намаляване на 
рисковете от  
предаване на 
инфекцията  COVID 19 
 
 
 
Създаване на 
вътрешно-училищни 
форми за спортни 
занимания и състезания 
в извънучебно време. 
Използване на 
училищния стадион и 
спортна площадка  на 
територията на   
училището,   както   и 
залата за занимания по 
интереси в 
общежитието. 

Опазване здравето 
на цялата училищна 
общност и 
провеждане на 
нормален учебен 
процес в 
присъствена форма 
 
 
Добър здравословен 
статус на учениците 

Спазване на всички 
правила за лична 
безопасност в 
условията на COVID 
19 
 
 
 

 
Намален до 
Минимум брой 
ученици с 
хронични 
заболявания 
 
Осигурен 
медицински 
специалист  към 
училището 

През учебната 
2021/2022 година 
 
Учители, 
възпитатели, 
служители 
 
 

 
Учители по 
Биология и ЗО и 
ФВС, училищна 
комисия по 
здравно 
образование, 
медицинско лице, 
възпитатели 

От бюджета на 
училището 
 
 
 
 
 
 
 
Не се изисква 



Участие в 
междуучилищни,  
общински и областни 
спортни състезания 

Екологично 
възпитание и 
обучение 

Обучение по време на 
учебните часове за 
спазване на 
екологичните норми на 
поведение и грижа за 
опазване на околната 
среда и поддържане на 
училищния парк и 
прилежащите зелени 
площи. 

Добро екологично 
възпитание на 
учениците 

100% от учениците, 
с добро екологично 
поведение през 
учебните години 

През учебната 
2021/2022 година. 
 
Учители по БЗО и 
Химия и ООС, 
възпитатели 

Не се изисква 

Активно 
включване на 
родителите и 
институциите в 
училищния 
живот; 
 
 
 

Провеждане на 
родителски срещи и 
редовни заседания на 
Обществения съвет. 

 
 
 
 
Ефективно  
функциониране на 
Обществен съвет -
подпомагане 
развитието  на ПГЗ и 
граждански контрол на 
управлението. 

По-лесно 
преодоляване на 
трудности при 
обучението. 

 
 
 
 
Съгласуваност на 
училищната политика 
с Обществения съвет. 
 
 

Поне 2 
осъществени общи, 
както и  
индивидуални 
родителски срещи, 
при необходимост. 
 

 
Минимум  4 
Заседания на 
Обществения съвет 

През  
2021/2022.учебна 
година 
Административно 
ръководство,  
Класни 
ръководители;  
 
Обществен съвет 

 

Не се изисква 

Подобряване 
връзките 
гимназия- 

Ефективно използване 
желанието на 
работодатели да 

Осъществяване на 
пряка връзка между 
ученици  и 

100%  ученици от ХІ 
и ХІІ, провеждащи 
учебна и 

През 
2021/2022.учебна 
година 

Не се изисква 



работодатели- 
ученици: 
провеждане на 
практическо 
обучение в реална 
работна среда 

осигуряват работни 
места за практическо 
обучение на ученици от 
гимназията 
 

работодатели за по- 
лесен достъп до 
трудовия пазар. 

производствена 
практика в 
Реална работна 
среда  
 

 
ЗДУПД 
 
Учители по практика 

Мониторинг на 
индивидуалните 
Постижения на 
учениците 

Ежедневен мониторинг 
по време на учебни 
часове, извънкласни 
занимания и 
консултации. 
Мониторинг на входното 
равнище, на 
междинното равнище и 
на изходното равнище. 
 
Резултати от НВО в 10 
клас, ДЗИ и ДИ за 
придобиване на СПК в 12 
клас 

Извеждане на 
изводи от 
резултатите  и 
предприемане на 
мерки за 
повишаването    им, 
както и за 
отстраняване на 
допуснати пропуски 
и/или нарушения. 

Брой носители на 
слаби и отлични 
оценки. 
 
 
 
 
 
 
 
Повишаване 
резултатите на 
учениците от НВО и 
ДЗИ 

След анализ и 
оценка входното, 
междинното и на 
изходното 
равнище. 
 
ЗДУД 
 
 
 
Учители по БЕЛ, 
Математика, ИТ, по 
теория и практика 
на професията. 

Не се изисква 

Повишаване 
квалификацията 
на 
педагогическите 
специалисти 

Спазване плана за 
квалификационната 
Дейност на 
педагогическите кадри 
за учебната година. 
Включване в 
допълнителни обучения. 

Съгласно плана за 
квалификационна- 
та дейност за всяка 
учебна година. 

100% обучени 
учители. 

Съгласно 
заложения график в 
плана за 
квалификационната 
дейност на 
педагогическите 
специалисти за 
всяка 2021/2022 
учебна година 
Административно 
ръководство 

1,2 % от годишните 
средства за работна 
заплата на 
педагогическите 
специалисти 

Кариерно Развитие в хоризонтален Повишаване на Брой При изпълнение на Лични средства 



развитие на 
педагогическите 
специалисти 

план – последователно 
заемане на длъжностите: 
„учител”, „старши 
учител”, а при обявяване 
на конкурс и на „главен 
учител”.  
 
Развитие във вертикален 
план – заемане на 
административни 
длъжности в 
образователната 
система. 
 
Повишаване мотивацията 
за кариерно развитие на 
педагогическите 
специалисти. 

  

качеството  и 
ефективността на 
квалификационно- 
методическата 
дейност на 
училищно ниво. 

 
Мотивиране на 
учителите за 
професионална 
реализация в 
училището. 

 
Повишаване 
качеството и 
ефективността на 
образователно- 
възпитателния 
Процес. 

педагогически 
специалисти с 
повишена степен 
на професионална 
квалификация; 

изискуемите 
условия 

  учители 
 
 
 
 
 

При обявен и 
спечелен конкурс 
за обявено работно 
място 
 
 
Административно 
ръководство 

 
В края на 
2021/2022 учебна 
година 

Подобряване 
системата на 
контрол и 
управление  на 
гимназията 

Контрол на 
административното 
ръководство по 
спазване на правилника 
за вътрешния трудов 
ред от страна на 
педагогическите 
специалисти и 
служителите, както и по 
отношение 
организацията на 
учебния ден. 

Ефективност и 
ефикасност на 
управлението 

Брой констативни 
протоколи 

През 2021/2022 
учебна година 

 
Административно 
ръководство 

 
 
 
 
 

 
 

Не се изисква 



Извършване на 
контролна дейност на 
директора и заместник-
директорите по 
плановете за 
контролната им 
дейност. 

Правилно, ефикасно и 
справедливо 

Разпределение на 
Средствата от 
делегирания бюджет. 

 
Отчет на главния 
счетоводител пред 
Общото събрание 

Представяне на 
резултатите от 
проведената 
контролна дейност 
пред ПС  на ПГЗ   
 
 
 

Отчет на  всяко 
тримесечие пред 
Обществения  съвет 

 
 
На всяко 
тримесечие пред 
общото събрание и 
Обществения  съвет 

 
 

 

Изготвил: Комисия за изработване/ актуализиране  на стратегия за развитието на за развитие  на ПГЗ   „ХРИСТО БОТЕВ”  /2020-

2024г./ и  План за действие  в изпълнение на стратегията за развитие  на ПГЗ   „ХРИСТО БОТЕВ”  /2020-2024г./ за учебната 

2021/2022 година. 


