Раздел I.
КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Цялостната дейност на Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна
техника „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ямбол през изминалата учебна 2021/2022 година протече
съгласно залегналите в годишния план на училището училищни дейности в годишния
план и произтичащите задачи от нормативните документи, уреждащи дейностите в
сферата на образованието на национално и регионално ниво. В училището се обучаваха
407 ученици, от тях: 267 ученици разпределени в 14 паралелки в дневна форма на
обучение и 140 ученици в 4 паралелки в задочна форма обучение. В гимназията се
обучаваха и 20 ученици в СФО. В общежитието към училището бяха настанени
безплатно 100 ученици.
На основание чл.208, ал.3 на Закона за предучилищно и училищно образование, ПГСТТ
е изцяло на /комуникационен режим чрез/ електронен дневник, ученическите книжки
също се водят в електронен вид, в хартиен вид остава само личната карта на ученика,
като документ за легитимация.
Приведените данни са доказателство за създадените добри условия в училището за
осигуряване на учене през целия живот и за повторно включване на ученици, отпаднали
от системата.
През 2021/2022 учебна година изпълнихме държавния план прием. Броят на
паралелките в дневна и задочна форма на обучение се запази.
Работата по заявяването, съгласуването и утвърждаването на държавния план-прием
за 2021/2022 г. сочи, че липсват проблеми на ниво планиране. Получихме разбиране и
съдействие от отговорните институции. Предложението за държавен план-прием беше
утвърдено и изпълнено успешно.
Проблемите по приема на учениците през учебната 2021/2022 г. бяха:
- Демографската криза;
- Незаинтересоваността към образованието от страна на родители от малцинствените
групи;
- Икономическата криза, водеща до увеличаване на безработицата, което спира
притока на деца от други области на България;
- Политиката на задържане на учениците в общините по местоживеене;
- Наличието на множество ОбУ и СУ с професионални паралелки;
- Емиграцията;
- Нелоялната конкуренция от страна на други гимназии;
- Пандемията – ограничен достъп до учениците и техните родители; тревожност у
родителите и учениците относно пътуване и настаняване на общежитие.
В училището е създадена система на организация по всички видове дейности,
съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на
образователно-възпитателния процес. Планирането на образователно-възпитателната
работа бе на ниво и това бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на
организацията, структурата и методиката на обучение в училище.
Прозрачността на управлението, съчетаване на добрите традиции с
иновативност са водещите принципи за осъществяване на целите и приоритетите на
училищната дейност.
Учебната година премина в голямата си част в условията на пандемия от
КОВИД 19 и това оказа влияние върху цялата дейност на учебното заведение, като
част от обучението се осъществи и в ОРЕС.
Постигнати бяха успехи по следните направления:
финансово облекчаване на родителите чрез безплатно настаняване на ученици в
общежитието;

обогатяване на машинния парк
създаване на STEM кабинет със средства от бюджета на гимназията
организиране на транспорт за учениците по различни маршрути;
мотивиране чрез участие в проекти, включително и по „Еразъм +“;
разясняване на видовете стипендии, които могат да получават учениците и
критериите за това;
представяне на реализирани наши възпитаници;
ефективно използване на Ютуб канала и фейсбук страницата на училището и др.
Материалната база е много добра - гимназията разполага с масивна 3-етажна
сграда – учебен корпус, учебна работилница, физкултурен салон, спортна площадка и
14-етажно общежитие.
- За нуждите на професионалната подготовка на учениците под управлението на
гимназията са багери, комбиниран багер-товарач, автогрейдер, булдозер, товарачни
машини, валяк, автокранове, мостови кран, мотокар, автовишка, товарен автомобил
за подготовка на водачи на МПС кат. С, 3 леки автомобила за учебни цели,
множество макети, уреди, апарати, агрегати и др. Разполагаме с още 3 леки
автомобила и лекотоварен автомобил.
- През Първия учебен срок на учебната година бяха извършени текущи ремонти на
МПС и ПСТ. От м. август до м. декември 2021 г. бяха закупени: челен товарач,
автовишка, товарен автомобил за обучение на водачи на МПС, кат. С, автокран,
валяк, комбиниран багер-товарач, 16-местен микробус и 34-местен автобус. ПСТ и
ПТТ се използват в часовете по учебна практика, а микробуса и автобуса - за превоз
на ученици от населени места, от и до където няма подходящ обществен транспорт.
- Закупихме ново обзавеждане на няколко класни стаи, олекотени завивки за
учениците в общежитието, учебно-технически средства и софтуер за професионално
обучение – 3 нови макета на различни части на автомобил с движещи се елементи,
интерактивна система Z space; 3D стенд за регулиране на преден мост на
автомобили, софтуер за симулиране на електрически, хидравлични и пневматични
схеми; уреди и инструменти за практическо обучение на ученици, спортни уреди и
съоръжения.
- Създадохме кът за отдих на учениците със свободна библиотека във фоайето на
гимназията, реновирахме помещенията и мебелировката на училищната библиотека.
- Осигурените допълнителни средства извън делегирания бюджет са с произход НП и
ОП.
- През първия учебен срок на учебната година положихме много усилия за добрия
външен вид на прилежащите площи към гимназията. Направихме надпис на името
на гимназията в специално обособена алея, подменихме табелата с името на
училището пред централния вход и поставихме табела с ценностите ни. Атрактивна
е селфи рамката, която е на разположение за снимки на гимназистите.
- Благодарение на изграденото видеонаблюдение във всички сгради и площите около
тях намаля значително броят на причинените щети.
През учебната година бяха извършени следните ремонти:
Основен – сутерен на физкултурен салон – съблекални ученици, санитарен
възел, тоалетна, коридор.
Текущи ремонт – на асансьори в общежитието, ремонти на МПС и ПСТ, ремонт
на котел, СМР дейности в методическия кабинет, освежаване на маркировката на
тротоара.
Ново оборудване в класни стаи, кабинети, учебно-технически средства, МПС –
автобус и микробус, закупени са карти за мобилен интернет – за осигуряване на ОРЕС;
уреди и инструменти за практическо обучение на ученици, стенд за регулиране на
предница на МПС.

По проект „Равен достъп до образование в условия на кризи“ гимназията
използва получените 30 лаптопа и 15 таблета за ученици, 12 преносими компютъра за
педагогически специалисти и шкаф за зареждане.
Изграден бе кът за отдих във фоайето на гимназията със свободна библиотека.
Закупихме телевизори, които ползваме като дисплеи, за класни стаи, фоайе на учебен
корпус и кът за занимания по интереси в общежитие – общо 9 бр.
Активно участваме в проекти - Продължихме да работим по НП „Без свободен
час“, модул „Без свободен час в училище“, което реализира икономии на финансови
средства за изплащане на допълнително взети учебни часове. Работим по проектите
„Подкрепа за успех“, „Ученически практики – 2“, „Равен достъп до образование в
условия на кризи“, „Квалификация за професионално развитие на педагогическите
специалисти“, дейност 2, реализираме проект по програма Еразъм+, Ключова дейност
1: „Образователна мобилност за граждани“, проект: 2021-1-BG01-KA122-VET000019718 ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ “ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ И
ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ В ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА
И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”, като 16 ученици провеждат мобилността си в Лисабон,
Португалия за периода 30.08-19.09.2022 г. Одобрени сме и с нов проект по Еразъм +
със същото наименование, като 12 ученици ще проведат практическо обучение в реална
среда отново в Лисабон през следващата учебна година. Организирахме 5 групи за
занимания по интереси, които провеждат часове извън учебния план и учениците с
удоволствие посещават. По НП „ИКТ“ закупихме електронен дневник и софтуер за
професионално обучение, а също така ни бяха предоставени средства за wi-fi
свързаност. Работим и по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“,
което също реализира много икономии при изплащането на обезщетения на персонала.
Одобрени за участие сме по НП “Отново заедно” в двата етапа. 10 ученици летуваха
край морето от 11.07-16.07.2022 г. под ръководството на г-жа В. Пеева, други 22-ма от
25.07 до 30.07.2022 г. под ръководството на г-жа Е. Господинова и г-жа М. Димитрова..
През учебната 2021/2022 г. постигнахме добри постижения от участието на наши
ученици в проекти, състезания, конкурси и олимпиади.
Особено се гордеем с постиженията на учениците ни в конкурси, свързани с
изобразителното и приложното изкуство, спечелили редица призови места.
Наши ученици участваха в училищен кръг на олимпиада по БЕЛ и по Руски език, като 5
ученици от 10 клас се класираха за първи път от много години на областен кръг на
олимпиада по БЕЛ и се представиха достойно. Проведе се училищен кръг на
националното състезание „Най – добър техник в машиностроенето“, както и в училищен
и регионален кръг на националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на
МПС“. Със задоволство отбелязваме и от участието на родители в училищни
мероприятия.
В учебния процес педагогическите специалисти прилагат компетентностния подход,
интерактивно обучение, вкл. и чрез облачни технологии, с което се засилва интереса на
учениците.
През учебната 2022/2023 година усилията на колектива трябва да се насочат към някои
направления, където има пропуски или в недостатъчна степен са решени задачите.
Затова е необходимо да се предприемат следните мерки:
Към учениците:
- Усъвършенстване на работата с изоставащите ученици, включително чрез
осигуряване на обща подкрепа и занимания по интереси;
- Реализиране на ранното професионално обучение и състезания между учениците
от VІІІ- те и ІХ- те класове.
- Осигуряване на ранна връзка ученик-работодател чрез посещения на работодатели
в училище.

Към педагогическите специалисти:
- Усъвършенстване на педагогическите умения при използване на интерактивни и
други методи в работата, както и за работа в електронна среда за мотивиране на
учениците за учебен труд като условие за повишаване на активността им в УВП и
резултатите от него;
- Да продължи използването на възможностите на извънкласната и извънучилищна
дейност като фактор за развитие на индивидуалните способности и възможностите на
учениците.
- Прилагане на гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени
прояви и засилване дейността на Координационния съвет за справяне с тормоза и
насилието в училище;
- Участие на учители в конференции и други форуми за споделяне на добри
практики;
Към родителите:
- Въвеждане на алтернативни форми на традиционните родителски срещи;
- Преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на толерантни
взаимоотношения родител- учител- възпитател;
- Концентриране на усилията на педагогически специалисти, ученици и родители за
по-добри постижения на учениците в учебния процес.
Към управлението на училището и институциите извън него:
- Да продължи осигуряването на наставничество на новоназначени ПС или такива,
назначени на нова длъжност;
- Продължаващо модернизиране и ремонт на МТБ чрез средства по програми и
проекти;
- Координиране, организация и насочване на средства от дарителски фондове за
пособия, облекла, особено за ученици, застрашени от отпадане по финансови причини.
Като цяло се налага изводът, че педагогическата колегия и ръководният екип имат
възможности да се справят и да решават възникналите проблеми на училището.
Раздел II.
Стратегическата философия на училището се описва с неговите мисия, визия,
цели, ценности и приоритети.
1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Формиране на личности с ясно изразено гражданско съзнание и поведение,
подготвени за ефективно участие в обществения живот и за трудова реализация в
областта на пътно- строителната, подемно-транспортната и автотранспортната
техника. Възпитание и обучение на ученици от Югоизточна и Централна България
след завършено основно образование, според държавните образователни
стандарти и Европейски стратегически документи в областта на образованието в
духа на демократичните, общочовешките и национални ценности.
2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
ПГ по ПСТТ - конкурентноспособно училище с утвърден авторитет, със сигурна,
здравословна, екологична и подкрепяща среда, способно да формира у учениците
национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и
реализация в областта на пътно-строителната, подемно-транспортната и
автомобилната техника.
Педагогическият колегиум – екип от високоотговорни личности, проявяващи
толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи
компетентностния подход, творчество и иновативност в работата си по изграждане
на конкурентни, знаещи и можещи личности, способни да правят отговорни избори
и да реализират целите си в динамична и конкурентна социална среда.
Учениците притежават компетентности в областта на пътно-строителната,

подемно-транспортната или автомобилната техника и се стремят към личностно
развитие и усъвършенстване чрез учене през целия живот, с нагласа за успешна
социална и професионална реализация и за принос към обществото. Те са активни
и достойни граждани на Република България, ЕС и света, които съхраняват
традиционните ценности и работят за цялостно подобрение на социума и
обществено благополучие.
3. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО
ПГ по ПСТТ – привлекателно и модерно училище, предоставящо атрактивни и
стимулиращи възможности за общообразователна и професионална подготовка у
учениците за осигуряване на тяхната конкурентна професионална реализация и
пълноценна социална адаптация. Училище, осигуряващо възможност за учене
през целия живот.
-

-

4. ЦЕННОСТИ НА ПГ ПО ПСТТ
Съхраняване живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и
непедагогическия персонал.
Съблюдаване на законността.
Зачитане правата на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия
персонал.
Психическо и физическо благополучие на учениците, педагогическите
специалисти и непедагогическия персонал.
Безопасност на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия
персонал.
Възможности за личностно развитие на учениците, педагогическите специалисти
и непедагогическия персонал.
Гражданска култура, приноси към обществото и обществения живот. Създаване,
поддържане и развитие на морални и социални добродетели. Толерантност и
уважение към хората с различна култура и религия.
Удовлетворение от живота в училище.
Комуникации и общуване с родители, партньорски организации и други
заинтересовани страни.
Осведоменост и общуване между персонал и ученици. Конструктивно решаване
на проблеми.
Грижа и опазване на училищната собственост и на околната среда. Недопускане
на агресия и насилие.
Толерантност към различните мнения и гледни точки и вземане на консенсусни
решения. Приоритет на диалога.
Съблюдаване на общодемократични, общокултурни и национални ценности.
5. ПРИНЦИПИ
ПГ по ПСТТ следва принципите в системата на предучилищното и училищното
образование, съобразени със спецификата на училището, а именно:
Предоставяното образование в ПГ по ПСТТ като процес включва обучение,
възпитание и социализация.
Образованието е национален приоритет и в ПГ по ПСТТ се реализира в
съответствие със следните принципи:
спазване на единната държавна образователна политика за осигуряване правото на
училищно образование;
ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и
социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага
усвоените компетентности на практика;
равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик;
равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на
училищното образование;

-

запазване и развитие на българската образователна традиция;
хуманизъм и толерантност;
съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на
образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на
резултатите от иновациите;
прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училищното
образование;
автономия на ПГ по ПСТТ за провеждане на образователни политики,
самоуправление и децентрализация;
ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел,
работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по
въпросите на образованието в ПГ по ПСТТ.

6. ПРИОРИТЕТИ
ПГ по ПСТТ, счита за свои приоритети националните приоритети в
областта на образованието, съобразени със спецификата на училището, а именно:
- Повишаване качеството на образованието с акцент върху професионалното
образование и обучение, осигуряващо готовност за бърза трудова реализация.
- Осигуряване на равен достъп до качествено образование.

-

-

-

7. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
Да се повиши нивото на усвояване на ключови знания, умения и компетентности
по избраната професия и специалност в съгласуваност с Националната
квалификационна рамка на Република България и държавните образователни
стандарти.
Да се насърчава и повишава грамотността на учениците и обучаваните в СФО и
ЗФО възрастни.
В ПГ по ПСТТ да постъпват и да се обучават ученици с по-високо входно ниво на
знания, умения и компетентности. Да се осигурят условия за равен достъп до
образование на ученици, независимо от пол, етническа принадлежност и социален
статус.
Да се осигурят условия за обща и допълнителна личностна подкрепа на учениците.
Да се намали делът на преждевременно напусналите училището ни, както и делът
на трайно непосещаващите учебни занятия и намаляване броя на отсъствията.
Да се осигурят условия за учене през целия живот. ПГ по ПСТТ гр. Ямбол да
продължи приемането и обучението на лица, навършили 16-годишна възраст,
които се включват повторно в образователната система
Да се използват по-пълно възможностите на общежитието за настаняване на
ученици от отдалечени населени места.
Да продължи модернизирането на училищната МТБ.
Да се извърши оптимизиране работата на наличния машинен парк в гимназията.
Да се увеличи делът на учениците, придобиващи свидетелство за правоспособност
за управление на МПС, категория В и категория С.
Да се прилагат иновативни методи за обучение и оценка по учебна и
производствена практика на учениците за ефективно свързване на
професионалното обучение с потребностите на пазара на труда.
Да се запази делът на учениците, участващи в извънкласни дейности и да се развие
извънучилищната дейност.
Да се увеличи делът на заетите със спортни дейности ученици.
Да се повиши екологичната култура и да се работи за навлизане на съвременните
тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и
възпитателен процес.

-

Да се постигне добро ниво на координация на дейностите в училище с родители и
външни институции.
Да се усъвършенства съвместната работа с работодатели.
Усъвършенстване на
механизмите за
(само)управление на
качеството
на резултатите на училищното образование.
Да се използват възможностите на системата за продължаваща квалификация и
кариерно развитие на педагогическите специалисти.
Да се осигурят необходимите ресурси и материална база, включително чрез
подобряване на системата на контрол и управление.

8. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
Комплексът от умения, необходими за живот в XXI век непрекъснато се разширява
и динамично се променя. Все по-осезаема става нуждата от социална и емоционална
интелигентност. В стратегическата рамка за развитието на образованието, обучението и
ученето в Р България (2021-2030 г.) са заложени предизвикателства, по които трябва да
започнем да работим веднага. В нея е записано, че през следващите десет години
базовата и функционалната грамотност в областта на четенето, математиката,
природните науки и технологии и дигиталните умения трябва да се доразвиват. Заедно с
това ще се налага акцент върху свързващите умения като критично мислене, изказване
на информирано мнение, инициативност, насоченост към решаване на проблеми и
умения за работа в екип. Ще нараства търсенето на качества на личността като етично
поведение, любознателност, адаптивност, лидерство, социална отговорност и приемане
на различията.
Ако искаме сегашните и бъдещите ученици да се справят уверено с най-големите
предизвикателства в света, е необходима промяна в начина на преподаване и усвояване
на знанията и уменията при формиране на ценности и нагласи. За целта се налага преход
от преподаване, запаметяване и възпроизвеждане на информация към използване на
интерактивни методи, активно взаимодействие между участниците в образователния
процес, персонализация на учебното съдържание и ориентация към резултати. Това са
задачи за учителя на XXI век. Все по-ясно се очертава необходимостта учителите да са
креативни, иновативни и вдъхновяващи. Те трябва да умеят да мотивират младите хора
за търсене на нови знания и формиране на изследователски и творчески интереси.
Необходимо е учителите да провокират у учениците стремеж към постоянство и
професионализъм, развитие и взаимопомощ.
От изключителна важност е да променяме средата, изучаваните предметни области и
методите на преподаване с темпове, съответстващи или изпреварващи динамиката на
променящия се свят. Дигитализацията и новите технологии, в частност изкуственият
интелект, променят света и структурата на професиите. Тази промяна изисква
повишаване нивото на цифровите компетентности и фокусиране на образователния
процес върху математиката, технологиите и инженерните умения; върху работата с
алгоритми, формирането на умения за гъвкавост и адаптивност.
Всички посочени предизвикателства в глобален и в национален план налагат
приоритизирането на темата за ученето през целия живот по посока на неговото
насърчаване с всички инструменти на политиката.
Науката и иновациите се превръщат в основен фактор за намиране на отговори на
предизвикателствата пред съвременните общества. Това изисква прояви на творчество и
търсене на иновативни решения. Създаването на мрежи от иновативни училища за
споделяне и обмяна на опит ще помогне за по-бързото и успешно прилагане на
компетентностния подход в обучението и за формирането на ключови умения.
Иновациите в методите на преподаване ще спомогнат за по-силна мотивация за учене и
за по-осмислено и трайно знание. Кариерното ориентиране на учениците във всички
образователни етапи ще подпомогне професионалната им и житейска реализация.
Усилията на педагогическите екипи в училищата следва да се насочат към осигуряването
на най-благоприятна образователна среда за всеки ученик в условията на толерантност,

уважение към културното многообразие, умения за интеркултурен диалог и недопускане
на дискриминация.
Съвсем обобщено, стратегиите са:
Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него у
всеки възпитаник.
Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране
към професионално обучение.
Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на
нови методи на обучение.
Постигане на високо качество на професионалното обучение и повишаване
конкурентоспособността на учениците на пазара на работната сила.
Разкриване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и
поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.
Усъвършенстване работата с изоставащите учениците.
Използване възможностите на ИИД за осмисляне свободното време на учениците.
Акцентиране върху развитие на способностите за информално учене и правилно
използване на усвоените знания и умения.
Развитие уменията на учениците за самооценка.
Обогатяване на материалната база.
Усъвършенстване на уменията на преподавателите за работа в дигитална среда.
ДЕЙНОСТИ ЗА
ПРИОРИТЕТИТЕ

Раздел III.
РЕАЛИЗИРАНЕ

НА

№

Дейност

1.

Усъвършенстване

1.1.

Делегиране на права и отговорности на
определени нива на организационни
структури в зависимост от качествата и
компетентността за генериране на нови идеи
и откриване на решения, иницииране и
организиране на дейности по посока
разнообразяване и обогатяване живота в
училищната общност.
Актуализиране на училищните правилници,
програми и стратегии за постигане на
ефективност
на
организацията
и
управлението на училището.

1.2.

2.2.
2.3.

СТРАТЕГИИТЕ

И

срок

отговорник

контрол

Септември 2022

Заместник
директори,
педагогически
специалисти

Директор

Септември
2022 и
при нужда

Училищни
комисии

Директор

на
организацията
и
управлението на структурните дейности в
училище

1.3. Коректно
използване на
информационни системи, платформи и
регистри

2.
2.1.

ЦЕЛИТЕ,

Септември
2022
и през
годината

Лица,
определени със
заповед на
директора или
изпълнение по
длъжностна
характеристика

Директор
Заместникдиректор

Педагогически
специалисти
главен
счетоводител

РУО
Директор
заместникдиректори

Контролната дейност

Контрол на образователно-възпитателната
дейност
Контрол на квалификационната дейност
Контрол на административно-контролната
дейност

По график
на РУО,
директор,
ЗДУД,

2.4.

Контрол на социално-битовата и
стопанската дейност

2.5

Финансово – счетоводен контрол

3

Активизиране взаимодействието с факторите
на социалната среда и осигуряване на личностна
подкрепа

3.1

Работа на обществен съвет към училището

3.2.

3.3.

3.4

3.5

3.6

4

съгласно
плана за
контролна
дейност на
ЗДУПД

По график
на
Обществения
съвет
Подобряване на контактите с обществени, През
културни и спортни институции с цел годината
подпомагане на многообразното училищно
въздействие върху подрастващите
По-тясно
взаимодействие
с
други През
образователни институции и фирми, които годината
биха били полезни на училището
по плана за
квалифика
ционна
Дейност и
плановете на
МО
Засилване и подобряване на съвместните През
дейности с полиция, прокуратура, общински годината
съвети, областна администрация, РУО, БЧК,
РЗИ, образователни фирми и агенция за
закрила на детето, център за подкрепа за
личностно развитие.
Осигуряване на допълнително обучение по По графици
учебни
предмети
и
допълнително на
консултиране по учебни предмети (при съответните
необходимост), кариерно ориентиране на институции
учениците,
и училището
занимания по интереси, осигуряване на
общежитие, безплатен транспорт на
учениците от община Тунджа, Стралджа,
Сливен и Гълъбово, грижа за здравето
Патронен
Поощряване с морални и материални
празник, ден
награди
на
зрелостника,
ден за
връчване на
дипломи,
идр.
Подобряване на материално-техническата база

Лице,
определено със
заповед
на Директора
Заместник
директори

Директор

Директор

Заместник
директори,
председатели
на МО

Директор

Екип
Аврен

Директор

Педагогичес
ките
специалисти,
медицинско
лице

Директор,
заместник
директор

Организаторите
на
събития

Директор,
комисии

4.1.

Ремонти и модернизация, съгласно
изискванията на
компетентните органи в училище,
общежитието,физкултурния салон, спортната
площадка и работилниците.

5.

Повишаване качеството на учебновъзпитателната
работа

5.1.

На всеки ученик да се осигури качествена
училищна подготовка за преминаване от клас
в клас и завършване на професионално
образование чрез използване на методи и
средства, съответстващи на специфичните
проблеми на различни групи и класове, така че
обучението да е достъпно, привлекателно,
личностно ориентирано, даващо възможност
за лична изява
Учителите да използват ефективни методи на
обучение, компетентностния подход, да
създават и поддържат стимулираща и
подкрепяща образователна среда и позитивна
дисциплина, коректни взаимоотношения,
конструктивно общуване и сътрудничество
както между учител и учениците, така и
между самите ученици;
За ученици в риск от ранно напускане на
образователната система да се подобрят
средствата за оказване на помощ чрез
индивидуална и диференцирана работа,
непрекъснат
контакт
с
родителите,
консултации, мотивиране за участие в УВР и
формиране на стремеж за изява.
Подобряване организацията на учебния
процес
чрез повишаване ефективността на УВР и
преосмисляне ролята на учителя
Всеки ученик да бъде включен в
познавателна информална дейност като
трудността на задачите да бъде съобразена с
индивидуалните познавателни възможности,
да се създават предпоставки за пренос на
знанията за изява на различие в мисленето и
самоконтрол
Учителите - медиатори, интелектуални и
социални партньори на учениците с цел да не

5.2.

5.3.

6

6.1.

6.2.

При
ЗДУПД
възможност
от
делегиран
ия
бюджет;
по график на
проектите и
програмите

Директор

През
учебната
година

Педагогическите
специалисти

Директор

През
годината

Учителите

Директо
раи
заместн
ик
директо
ри

През
годината

Педагогическите
специалисти,
психолога

Директор
заместник
директори

През
годината

Учителите

Директор
Заместник
директори

През
годината

Учителите

Директор
Заместник

6.3.

6.4.

7.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

8

се доминира над ученика да създават условия
на диалогична комуникация и формиране на
умения за решаване на житейски проблеми
В разширена и разширена професионална
подготовка на учениците във възможно найголямастепен да се удовлетворяват интересите
им
Целенасочено да се насърчават учениците да
използват
знанията,
уменията
и
компетентностите си, за да решават
познавателни задачи и такива с практическа
насоченост.
Създаване условия за творческо развитие
на възможностите и способностите на
даровити и талантливи
деца и
осигуряване на ярка
личностна изява
Утвърждаване на формите за извънкласна
работа – отбор по футбол, отбор по баскетбол,
клубове за занимания по интереси, с цел
развитие на индивидуалните интереси,
възможности и способности и да бъде
обучението личностно ориентирано
и
действено, както и гарантиращо изява
Изготвяне на график за извънкласните и
извънурочни изяви на учениците в училищни,
общински, областни и национални състезания,
изложби, прегледи, конкурси и др.

директори
През
годината

Учителите

Директор
Заместник
директори

През
годината

Учителите

Директор
Заместник
директори

По
календар и
график
на групите
по
интереси

Ръководителите
на групи
и
класните
ръководители

Директор

Ръководите
лите
на
групи
и
класните
ръководители

Заместник
директори

ПС, класни
ръководители

Директор

Педагогически
специалисти и
организации

Директор

Ръководители
на групи

Директор
Заместник
директори

септември
2022 и по
график на
проекти,
актуализирани за
учебната
година
Награждаване на учители и ученици –
декември
съгласно ПДУ
2022
и
май 2023
Да се насърчава и подпомага участието на През
даровити и талантливи ученици в културния и учебната
спортен живот на училището и града ни:
година
- организиране на изложба за празника на
училището;
- Осигуряване участие на отбори и отделни
ученици в културни, спортни и празнични
изяви в града и областта;
- публикуване на материали (есета, разкази,
стихотворения, съчинения и др.) на учениците
и представяне на резултати от участието им в
състезания, конкурси и др.
Във формите на извънкласна и извънучилищна През
дейност учителите целенасочено да работят за годината
развитие на индивидуалните способности и
възможности на учениците /участие в
училищни, общински, областни, национални
и международни конкурси, състезания и др./
Дейности по изпълнение на Алгоритъма за
прилагане на Механизъм за
противодействие на
училищния тормоз между децата и
учениците вучилище

септември
Запознаване на педагогическия и
2022
непедагогическия персонал с формите на
насилие и с Механизма за
противодействие научилищния тормоз
между децата и учениците в училище.
8.2 Запознаване на учениците и
първата
родителите сформите на насилие и с
седмица на
Механизма за противодействие на
месец
училищния тормоз междудецата и
октомври
учениците в училище по ред,
определен от директора на училището.
8.3 Определяне на координационен съвет със
до
заповед на директора на училището
16.09.2022
8.4 Извършване на оценка на „ситуацията” на
за нач. на
тормоза между децата и учениците в
уч. година
училищетов началото и в края на учебната
– втората
година от класните ръководители
седмица на
посредством Приложение 3 към
октомври
Механизма.
8.5 Изготвяне/актуализиране на едногодишен
до края на
план на база резултатите от „оценка на
октомври
2022
ситуацията“ испецификата на ПГ по
ПСТТ.
8.6 Създаване на единни правила за
до края на
задълженията на всички служители,
октомври
свързани със случаите на тормоз, заложени 2022
в Правилника за дейността на училището.
8.7 Анализ и обобщаване от координационния
за
съветна резултатите от оценката в
началото
на
резултат на изследването
учебната
година
– до края
на
октомври
8.8 Актуализиране на институционалните
До края на
политикив съответствие с препоръките,
октомври
2022 г.
описани в Механизма
8.9 Запознаване на заинтересованите страни с
първата
обобщените резултати и обсъждане на
седмица на
ноември
необходимостта от предприемане на
конкретни мерки и действия
8.10 Изготвяне на годишен доклад на
края на
координационния съвет и препоръки за
учебната
създаване на по-сигурна образователна
година –
среда до ръководството на ПГ по ПСТТ.
юни-юли
след
приключване
на
учебния
процес
8.1

Координационен
съвет

Директор

Класни
ръководители

Директор

директор

РУО
и
МОН
Директор

Класни
ръководители

Координационен
съвет

Директор

Координационен
съвет

Директор

Координационен
съвет

Директор

Директор

РУО
МОН

Класни
ръководители

Директор

Координационен
съвет

Директор

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА
УЧЕБНАТА

и

2022/2023 Г.
МЕСЕЦ
СЕПТЕМВРИ
2022 година
І заседание:
1. Избор на членове на педагогическия персонал за участие в състава на комисията за

стипендии.
2. Приемане на плановете на МО в ПГ по ПСТТ за учебната 2022/2023 г.
3. Приемане на оценъчна карта за постигнати резултати от труда на педагогическите

специалисти за учебната 2022/2023 г.
4. Приемане и одобряване на Механизъм за осигуряване на ПЛР на учениците в ПГ по

ПСТТ
МЕСЕЦ
ОКТОМВРИ
2022 година
І заседание:
1.
Проследяване и обсъждане входното ниво на усвояване на компетентности от
учениците ипредлагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на
образователните резултати.
2.
Предложение за разкриване и одобряване на групи за занимания по интереси
със средства от бюджета на училището, със съответните ръководители за учебната
2022/2023 г.
3. Приемане на План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в ПГ по
ПСТТ за учебната 2022/2023 година.
4. Приемане на План за информационен обмен и взаимодействие при усложнена
зимна обстановка в ПГ по ПСТТ за учебната 2022/2023 г.
5. Приемане на плановете на постоянните комисии и методическите обединения.
6. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице,
обслужващо учениците.
7. Запознаване на ПС с тримесечния отчет за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по ПСТТ за финансовата 2022 г.
МЕСЕЦ НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2022 година
І заседание:
1.
Обсъждане на предложения за награди/санкции на учениците.
2.
Избор на рамков учебен план и съответните за специалностите типови учебни
планове, които директорът ще включи в предложението си за държавен план-прием
за учебната 2023/2024 г.
3.
Приемане начина на образуване на бала на кандидатстващите в ПГ по ПСТТ
през учебната2023/2024 г. по специалности
МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 година.
І заседание
1. Запознаване на ПС с годишния отчет за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ
по ПСТТ за финансовата 2022 г.

2. Приемане на актуализация на Стратегия за развитие на ПГ по ПСТТ за периода 20202024 и двугодишен план за изпълнението й за периода 2023-2024 г.
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 година.
І заседание
1. Отчет на резултатите от образователно-възпитателната работа през първия учебен
срок и дейността на постоянните комисии и методическите обединения.
2. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците
през І-я учебен срок и предлагане на съвместни мерки между учителите с цел
подобряване на образователните резултати
МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 година
1 заседание
1. Обсъждане на предложения за санкции/награди на учениците.
2. Запознаване на ПС с бюджета на училището за финансовата 2023 г. и тримесечния
отчет за изпълнението му.
3. Избор на спортни дейности по чл. 92 ал.1 от ЗПУО за учебната 2023/2024 г.
4. Предложения за награждаване на педагогически специалисти по случай 24-ти
май.
5. Предложения за награждаване на зрелостници по случай Деня на зрелостника.
МЕСЕЦ ЮЛИ 2023 година
1 заседание
1. Отчет на резултатите от образователно-възпитателната работа през учебната година
и изпълнение на годишния план
2. Отчет за дейността на училищните комисии, методическите обединения, и екипи.
3. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците
през учебната 2022/2023 г. и предлагане на съвместни мерки между учителите с цел
подобряване на образователните резултати.
4. Приемане и одобряване на обобщен доклад за състоянието на процеса на
приобщаващото образование в ПГ по ПСТТ – Ямбол
5. Избор на комисии за подготовка на проекти на правилници и планове за учебната
2023/2024 г.
6. Запознаване на ПС с тримесечния отчет за изпълнението на делегирания бюджет на
ПГ по ПСТТ за финансовата 2023 г.
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА
2 заседания
І заседание
1. Приемане на мерки за повишаване на качеството на образованието в ПГ по ПСТТ за
учебната 2023/2024 г.
2. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на
учениците от уязвимите групи в ПГ по ПСТТ за учебната 2023/2024 г.

3. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище в ПГ по ПСТТ
за учебната 2023/2024 г.
4. Запознаване с механизма за контрол и редовното и точно отразяване, предотвратяване
и намаляване на отсъствията на учениците в ПГ по ПСТТ гр. Ямбол
5. Приемане на формите на обучение в ПГ по ПСТТ за учебната 2023/2024 г.
6. Информация за избраните спортни дейности в ПГ по ПСТТ за учебната 2023/2024 г.
от учениците
7. Приемане и одобряване на комисия по безопасност на движението по пътищата за
учебната 2023/2024 г.
8. Определяне на последователни учебни часове, организирани без почивка
9. Приемане на вътрешна структура на методическа работа в ПГ по ПСТТ и избор на
председатели на МО в ПГ по ПСТТ за учебната 2023/2024 г.
10. Приемане на училищна програма с теми по гражданско, здравно, екологично и
интеркултурно образование за часовете, провеждани от учители, които не са
специалисти по съответния учебен предмет, по проект „Без свободен час в училище“.
11. Запознаване с план за сигурност и мерки за противодействие на тероризма в ПГ по
ПСТТ
12.
Приемане на неучебни, но присъствени дни.
13. Приемане на ПДУ за учебната 2023/2024 г.
14.
Приемане на училищните учебни планове по паралелки за VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас,
с включено разпределение на учебните предмети с начин на изучаване РПП И РП.
ІІ заседание
1.
Приемане на Годишен план за дейността на ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров” гр.
Ямбол за учебната 2023/2024 г.
2. Съгласуване на правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална
квалификация в ПГ по ПСТТ за учебната 2023/2024 г.
3. Приемане на план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията
на педагогическите специалисти за учебната 2023/2024 г., съобразно стратегията за
развитие на ПГ по ПСТТ.
4. Приемане на План за работа на комисията по БДП за учебната 2023/2024 г.
Запознаване с плановете за контролната дейност на директора и заместникдиректорите.
5. Избор на комисия за оценяване на постигнатите резултати от труда на
педагогическите специалисти за учебната 2022/2023 г.
3. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
В ПГ по ПСТТ функционира екип за създаване и изпълнение на Програма за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование за периода
15.09.2022-14.09.2026 г. и методическо обединение „Класни ръководители и
възпитатели“ с разработен план в съответствие с Програмата.
4. КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
В ПГ по ПСТТ функционира комисия по БД с разработен план за работа.
5. ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В
ПГ ПО ПСТТ - ЯМБОЛ ПРИ БЕДСТВИЯ
В ПГ по ПСТТ е определен щаб за изпълнение на плана за защита на пребиваващите в
ПГ по ПСТТ - Ямбол при бедствия.

6. КОМИТЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД:
В ПГ по ПСТТ функционира КУТ с разработен правилник за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд в училището.
7.
УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
Общо представяне
Училищният план за подкрепа на личностното развитие на учениците от
Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Н. Й.
Вапцаров” – Ямбол е изготвен в съответствие с чл. 176 от ЗПУО, във връзка с чл. 6, чл.
15 и чл. 16, ал. 4 от Наредба за приобщаващото образование, обн. ДВ, бр. 89 от 11.11.2016
г.
Цел
Целта на плана е осигуряване на подкрепа за личностно развитие с оглед на
тяхната личностна, професионална и гражданска реализация в общността.
Ключови ценности
Позитивна образователна среда
Позитивна дисциплина
Позитивна училищна общност
Дейности
Дейност 1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти за
изграждане на позитивен микроклимат и създаване на условия за сътрудничество,
ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в
образователно – възпитателния процес.
Дейност 2. Консултации по учебни предмети.
Дейност 3. Осъществяване на връзка между училището и пазара на труда. Кариерно
ориентиране на учениците.
Дейност 4. Създаване на условия и реализиране на занимания по интереси.
Дейност 5. Гарантиране на свободен достъп до информация – библиотечноинформационно обслужване.
Дейност 6. Грижа за здравето.
Дейност 7. Осигуряване на общежитие.
Дейност 8. Изработване на мерки и подходи, гарантиращи усвояването на оптимални
поведенчески модели у учениците спрямо себе си и останалите. Поощряване с морални
и материални награди.
Дейност 9. Превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.
Дейност 10. Превенция и интервенция спрямо обучителните затруднения.
Дейност 11. Предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие при
идентифицирана потребност на ученик.
Поддейности, срокове и отговорници
ДЕЙНОСТ
ПОДДЕЙНОСТ
СРОК
Дейност 1 Спазване на Етичен кодекс на постоянен
училищната
общност,
публикуван
на
интернет
страницата на училището.

ОТГОВОРНИК
Училищна общност

Дейност 1 Обсъждане на дейностите за
обща подкрепа, в които се
включват учениците – обмен на
информация
и
на
добри
педагогически практики с цел
подкрепа на всички учители и
възпитатели
за
повишаване
ефективността
на
педагогическите подходи.
Дейност 1 Провеждане на регулярни срещи
между малка група учители,
психолога и други педагогически
специалисти, съответно между
класния ръководител, учители и
други
педагогически
специалисти за:
Преглед и обсъждане на
информация за обучението и
развитието на ученика;
Набелязване
на
конкретни мерки за обща
подкрепа само за отделни
ученици
с
обучителни
затруднения.
Предоставяне
на
родителя на информация за
работата на ученика и при
необходимост поканване на
регулярните срещи.

Дейност 2 Провеждане на консултации по
учебни предмети.

м. 10.2022 г.
м. 01.2023 г.
м. 05.2023 г.

Координатор за
личностна подкрепа
психолога към
училището

График:
1.
След
провеждането на
входните нива – до
края на
м. Х;
2. След
приключване на І
учебен срок – до
средата на
м. ІІ
3. За учениците от
ХІІ клас
– до края на м. ІV, а
за
останалите ученици
– допърва седмица
на м. VІ.
4. Срещи по
инициатива на
родител или
педагогически
специалист при
установена
необходимост от
обща подкрепа –
през цялата
учебна година при
нужда

Координатор и
педагогически
специалисти

По график за всеки учители
учебен
срок, утвърден от
директора
Дейност 3 Информиране и консултиране на По график в плана за Класни ръководители
учениците
в
техния ЧК
самостоятелен и осъзнат избор на
образование и/или професия чрез
подходящи теми в часа на класа.
Представители на ВО
Дейност 3 Провеждане на обучение във
по график на
Ямбол, класни
военния музей Ямбол с
ВО Ямбол
ръководители
учениците от IX и X класове
Дейност 4 Проучване
желанията
на За проучването: до
Ръководители на
учениците
за
извънкласни 05.10.2022 г.
групи
дейности по интереси и за За реализирането: по
участие в отборите по футбол и график на
баскетбол. Създаване
групата по
и функциониране на групи за интереси и
занимания по интереси и отбори на спортните

по вид спорт.

Дейност 4 Развитие на способностите и на
компетентностите на учениците в
областта
на
науките,
технологиите, изкуствата, спорта,
глобалното, гражданското и
здравното образование и за
придобиване на умения за
лидерство.
Дейност 5 Осигуряване на достъп на
учениците
до
различни
документални
източници
в
библиотечния
фонд
на
училището и в глобалната мрежа
за изграждане на навици за
четене и компетентности за
търсене
и
ползване
на
информация.
Дейност 6 Преглед
и
обсъждане
на
информация от родителите и
медицинското
лице
към
училището за здравословното
състояние на ученика
Дейност 6 Осигуряване
на
гарантиран
достъп
на
учениците
до
медицинско
обслужване
в
здравния кабинет на училището и
координация с личен лекар на
ученика
Дейност 6 Прилагане на програми за
здравно
образование
и
здравословен начин на живот

желанието
на
Дейност 7 Проучване
учениците за ползване на
обжещитието към училището.
Дейност 7 Настаняване и сформиране на
групи в общежитие.
Дейност 7 Дейности по самоподготовка,
занимания
по
интереси,
възпитание,
социализация и
подкрепа в групите от ученици,
настанени в общежитието.

отбори

Съгласно графици на
групите за
занимания по
интереси, спортните
отбори и в часа на
класа

Ръководители на групи
за занимания по
интереси и класните
ръководители

През учебната
година

Отговорник за
училищната
библиотека, учители
по БЕЛ и ИТ.

м. октомври и при
нужда

Координатор за
личностна подкрепа,
класни ръководителии
възпитатели

През учебната
година

Медицинско лице,
назначено към
училището

В часовете по БЗО и
по
график на
медицинското лице в
часовете на класа, в
извънкласните
дейности, свързани
със спорт и по време
на дейностите за
възпитание,
социализация и
подкрепа в групите
от общежитието
При кандидатстване
в ПГ по ПСТТ – по
график на МОН
15.09.2022 г. и при
необходимост по
всяко време през
учебната година
Съгласно плана за
работа на
възпитателите

Учител по БЗО, по ФВС
и
медицинско лице,
назначено към
училището,
възпитатели

Комисия по приема
Възпитатели

Възпитатели

Дейност 8 Поощряване
с морални
материални награди.

и По график на
Правилника за
наградите и
отличията наобщина
Ямбол; за патронния
празник на
училището и за деня
на
Зрелостника
Дейност 9 Превенция и интервенция на При спазване
училищния тормоз и насилие въз сроковете на
основа
на
Механизма
за Алгоритъма
противодействие на училищния
тормоз между децата иучениците
в училище и на алгоритъма за
неговото прилагане, утвърден от
министъра на образованието и
науката.

Педагогически съвет

Дейност 9 Преодоляване на проблемното
поведение с въздействие върху
вътрешната
мотивация
на
учениците
чрез
училищна
медиация и работа в група за
придобиване на социални
умения.
Дейност 9 Психологическа подкрепа на
всички
участници
в
образователно – възпитателния
процес.
Дейност
Обсъждане на информация от
10
входните равнища по учебни
предмети, от индивидуалния
напредък в обучението и от
наблюдението на развитието на
отделни ученици, които срещат
затруднения в обучението и
предприемане
на
конкретни
мерки за работа с всеки отделен
ученик при нужда
Дейност
Създаване на екип за подкрепа за
11
личностно развитие за всеки
отделен ученик, нуждаещ се от
допълнителна подкрепа

При установена
нужда по график на
координационния
съвет за справяне с
училищния тормоз

Училищен
координационен съветза
справяне с училищния
тормоз

През учебната
година – при нужда

Психолог

Три пъти през
учебната година –
през месеците
октомври,
февруари и юли и
при нужда

Координатор за
личностна подкрепа

До седмица след
установяване на
нуждата от
допълнителна
подкрепа

Директор

Училищен
координационен съвет
за справяне с училищния
тормоз

За изпълнението на плана се прилага Механизма за осигуряване на
подкрепа за личностно развитие на учениците от ПГ по ПСТТ гр. Ямбол.

КАЛЕНДАР
за дейностите в Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Н. Й. Вапцаров"
ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 година
Приет на заседание на педагогически съвет с Протокол № 13/12.09.2022 г.
ВИД ДЕЙНОСТ
ОТГОВАРЯ
2
3
м. септември 2022 г.

№
1

1 Изготвяне на Списък Образец №1 за учебната 2022-2023 година
2 Тържествено откриване на учебната година
3 Отбелязване на „Международен ден за защита на озоновия слой”
Организиране и провеждане на начален инструктаж на всички учители, възпитатели, служители,
4 работници и ученици в училище
5 Определяне на координационен съвет за справяне с училищния тормоз

6 Въвеждане на Дневник за случаите на тормоз
Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с формите на насилие и с
Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и
7 учениците в училище на Общо събрание на колектива.

8 Световен ден на мира. Ден на Независимостта на България
Актуализиране на институционалните политики в съответствие с препоръките, описани в
9 Механизма
Изготвяне и приемане на мерки и правила за работа в ПГ по ПСТТ - Ямбол,през учебната 202210 2023 в условията на COVID-19

11
12
13
14
15
16
17

Отбелязване на Европейския ден на спорта в училище -30.09
Отбелязване на световния ден на туризма
Проверка на електронни дневници, документи по приема
Изготвяне на графици за всички дейности през І-я срок
Разработване на вътрешноучилищен Спортен календар
Провеждане на ПС, съгласно Плана на ПС за учебната 2022/2023
Подбор на ученици за отборите по футбол и баскетбол по НП "Заедно в изкуствата и в спорта"
м. октомври 2022 г.

директора
комисия
учители по
физика и химия
директор,
отговорници по
дейности
директор
Председател на
координационни
я съвет

СРОК
4

ОТЧИТА СЕ НА
5

съгл.
Наредба 8
15.09.

РУО, МОН
ПС

16.09

Директор

15-20.09
до 16.09

Директор
РУО и МОН

до 16.09

Директор

Координационен
съвет
20.09
учител по
история и
цивилизации
21, 22.09
м.
септември
ПС и директор
определен
от МЗ и
ПС и директор
МОН
А. Карушков; М.
Костов; П.
Петров; И.
Йоргов
30.09
Учители по ФВС 27.09
зам. директор
30.09.
у-ли, ЗДУД
30.09.
у-ли ФВС
30.09.
директор
до 30.09
у-ли ФВС
до 30.09

Директор

Директор
Директор

Директор

Директор; заместник
директори
Директор, ЗДУД
Директор
директор
директор
ПС
Директор

1 1 октомври-събота - Ден на музиката - Празник на българските певци и музиканти

Избиране от учениците, със съгласие на родителите, на занимания по интереси за учебната
2 2022/2023 година и регистрирането им в информационната система за занимания по интереси
3 Провеждане на входно ниво на учениците.
Отбелязване на Световния ден на усмивката, под надслов „Направи добро! Накарай някого да се
4 усмихне!”

5 Избор на ученически съвети по класове и на училищен ученически съвет
6 Информация за здравословното състояние на учениците и здравното обслужване в училището
7 Изготвяне и утвърждаване на график за контролни и класни работи за І учебен срок
Определяне на броя на групите за занимания по интереси и ръководителите им, въз основа на
подадените заявления на учениците и с изразено информирано съгласие на
8 родителя за участието на съответния ученик.
9 Изготвяне на програма за занимания по интереси
Запознаване на учениците и родителите с формите на насилие и с Механизма за
10 противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

11 19.10 - Ден на благотворителността
Обобщаване и анализ на резултатите от входното ниво. Набелязване на мерки за подкрепа за
12 личностно развитие
13 Провеждане на ПС, съгласно Плана на ПС за учебната 2022/2023
14 Попълване на необходимите форми-образци на НСИ
Провеждане на родителска среща за запознаване с организацията на УВР, права и задължения
15 на родители и ученици, произтичащи от ПДУ, избор на родители за участие в обществения съвет
16 Заседания на методическите обединения за приемане на годишните им планове
17 Изработване план за осигуряване на учебния процес при зимни условия
18 Утвърждаване на списък на учениците, които ще получават стипендии
19 Посещения на новоназначени учители с цел запознаване с работата им
Организиране и провеждане на ПС за приемане плановете на МО и др. съгласно Плана на ПС за
20 учебната 2022/2023 г.
Утвърждаване на системност в уведомяването на родителите от класните ръководители за
21 състоянието, успеха и дисциплината в училище
Актуализиране на плановете за евакуация на учениците и персонала при бедствия, аварии и
22 катастрофи
Извършване на оценка на тормоза между децата и учениците в училището в
началото на учебната година от класните ръководители посредством Приложение 3 към
23 Механизма.

учител по музика 30.09
ръководители на
заниманията по
интереси, ЗДУД
ЗДУД
класните
ръководители
МО класни
ръководители и
възпитатели
мед. лице
у-ли, ЗДУД

05.10.
до 07.10
07.10

Директор; заместник
директори

Директор
ПС
Директор

10.10.
10.10.
10.10.

ПС
ПС
Директор

директор
директор
Кл.
ръководители
психолог, класни
ръководители на
IX класове
координатор
ОПЛР, учители
директор

10.10
10.10

РУО
РУО

до 19.10.

Директор

19.10

Директор; заместник
директори

ЗДУД

м. октомври НСИ

кл.р-ли
ЗДУД
ЗДУПД
ПС и комисия
директора, зам.
директори, у-ли
директора, зам.
директор, у-ли
МО "Класни
ръководители и
възпитатели"
ЗДУПД и
комитет по
условия на труд

м. октомври
м. октомври
м. октомври
м. октомври

Кл.
ръководители

до 20.10.
ПС, РУО
м. октомври ПС

ПС
ПС
ПС
ПС

м. октомври ПС
м. октомври ПС

м. октомври ПС

м. октомври ПС
м. октомври Директор

Анализ и обобщаване от координационния съвет за справяне с училищния тормоз на резултатите
24 от оценката в резултат на изследването
Национален конкурс за рисунка, компютърна рисунка и фотография „Морето не е за една
25 ваканция”
20 Отбелязване на Деня на народните будители

Координационен до края на м.
съвет
октомври
Директор
Учители по ИТ,
21.10
Директор
ИИ
Директор; заместник
учители по БЕЛ 28.10
директори
29.10.2022 –
01.11.2022

Есенна ваканция
21
м. ноември 2022 г.
Проверка на училищната документация - електронни дневници, ритмичност на изпитванията,
1 отсъствия
Запознаване на заинтересованите страни с обобщените резултати от анкентното проучване
относно тормоза в училище и обсъждане на
2 необходимостта от предприемане на конкретни мерки и действия
Отбелязване на Европейския ден на здравословното хранене – „Храната, вместо лекарства – да
3 сготвим сами”
16 ноември - ден на толерантността
4

зам. директор

3.11.
първата
седмица на
Кл. ръководители ноември
9 клас- Елена
08.11
Господинова
класни
ръководители на 16.11
10-тите класове
инструктори;
инж. Т.
Младенов
ПС

Отбелязване на световния ден на жертвите от пътни катастрофи
5
6 Провеждане на съвещание по организация на празника на училището
Приемане на предложения за осмисляне свободното време на учениците чрез участие в дейности
7 от националния календар за изяви по интереси
МО
8 Провеждане на изпитна сесия за ученици от ЗФО
Разработване на план за съответната учебна година за противодействие на училищния тормоз
9 във връзка с установените и анализирани резултати от анкетирането (изследването).
10 Турнир по шахмат - индивидуално

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

м. декември 2022 г.
1 Тържествено отбелязване на Патронния празник на училището.
Организация и провеждане на вътрешноучилищни състезания по професии, в чест на Патронния
2 празник на училището:
- Най-добър машинист на мини багер
- Най-добър автокранист
- Майсторско управление на мотокар
- Майсторско управление на МПС
Срещи с работодатели, багеристи/ кранисти

Директор
Директор
директор; заместник
директори

директор

20.11
до 22.11.

Директор; ЗДУПД
Директор

м. ноември

ПС

ЗДУД
Координационен
съвет
възпитатели

м. 11-12
до края на
ноември

Директор

комисия

06.12.2022 г. ПС

учители по
теория и
практика на
професията

м. ноември

14.11 02.12.
2022

Директор
ЗДУПД

ПС

Провеждане на класни работи по утвърден от директора график за класни и контролни работи за
3 І учебен срок
у-ли
4 Отпразнуване на Коледните празници
комисия

по график
Директор
м. декември Директор

5 Коледна ваканция

24.12.2022 г.
– 02.01.2023
г. вкл.
Директор

м. януари 2023 г.
1 Провеждане на ПС, съгласно Плана на ПС за учебната 2022/2023

директор

2 Международен ден на думата "Благодаря"

учител по ИТ

3 Ден на българското кино
4 Проверка на междинно ниво

М. Димитрова
кл.р-ли и у-ли

5 Провеждане на училищен кръг на олимпиади
учителите
Изработване предложение от училището за държавен план-прием по професии за учебната 2023директор
6 2024 година

7

Провеждане на родитело-учителска среща за X и XII-те класове, с присъствие на
учениците,относно подготовка за успешно представяне на НВО, ДЗИ по БЕЛ и ДИППК, анализ на
подготовката на бъдещите зрелостници към момента, причини, набелязване на мерки.
Провеждане на ДИППК и изпити за правоспособност на ученици, завършили ПГ по ПСТТ през
минали учебни години
Провеждане на изпитна сесия за ученици от СФО и поправителна - за XII клас, минали години
Провеждане на състезание "Най-добър техник в машиностроенето" - училищен кръг

м.01.2023г.

ПС
Директор, заместник
директори
11.01
Директор; заместник13.яну директор
до 27.01.
Директор
по график
на
състезаният
аи
олимпиади ПС
до 15.01

ПС и РУО

директор, класни
ръководители на
X и XII клас,
учители по БЕЛ
и математика в
X клас
м. януари

ПС

ЗДУПД
ЗДУД
М. Неделчева

ПС и РУО
Директор
Директор; ЗДУПД

11 Изготвяне на седмично разписание на часовете за ІІ учебен срок и представяне за оценка в РЗИ

комисия за
изготвяне на
сдмичното
разписание

м. януари
м. януари
до 23.01
до 3 дни
преди
началото на
втори
учебен срок

12 Приключване на І-я учебен срок

зам. директор,
учители

31.01.2023г. ПС

8
9
10

м. февруари 2023 г.

Директор, РЗИ, РУО

зам. директор,
учители

1 Междусрочна ваканция
2 Начало на втория учебен срок
3 Международен ден за безопасен интернет
4 Участие в национален конкурс "Моите детски мечти"
5 Отбелязване на 14.02 - Свети Валентин и Трифон зарезан
6 Изготвяне на срочни отчети
7 Отбелязване 150-тата годишнина от обесването на Апостола
8 Дейности по организация и провеждане на НВО 10 клас и ДЗИ
9 Провеждане на ПС, съгласно Плана на ПС за учебната 2022/2023
10 Състезание "Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС"

11 Участие в областни етапи на олимпиади
Провеждане на родитело-учителска среща за учениците от 8-ми до 11-ти клас. Анализ на
резултатите от Първи учебен срок, дейности и мерки за успешно полагане на НВО в края на 10-ти
12 клас
Срещи на колектива на гимназията с колективите на основните училища във връзка с държавния
13 план-прием за учебната 2023-2024 година
14 Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават стипендии през ІІ срок
15 Изготвяне на справка за отпадналите ученици и анализ на причините
16 Изготвяне на графици за дежурства, класни и контролни работи за ІІ-я срок
17 Обобщаване и анализ на резултатите от междинно ниво. Набелязване на мерки за ОПЛР
18 Провеждане на изпитна сесия за ученици от ЗФО
19 Ден на розовата фланелка

01.02.2023 г. –ПС
05.02.2023 г. вкл

06.02.2023г. ПС
зам. директор, учители
Директор, заместник
09.02
директори
учители по ИТ
Учители ИИ
8 клас - класни
ръководители
АР, у-ли
учители ИИ
директор,
педагогически
специалисти

до 14.02

директор
Учители по
практика,

м. февруари ПС

у-ли

Директор, ЗДУД

14.фев Директор, ЗДУД
м. февруари РУО
17.фев Директор; ЗДУД
по график

Директор, ЗДУД

до 28.02
Директор; ЗДУПД
по график,
утвърден от
министъра
на ОН
ПС

класни
ръководители

фев.23 Директор

директор
фев.23
комисия
фев.23
кл.р-ли
фев.23
учители, ЗДУД
фев.23
координатор
ОПЛР, учители
фев.23
ЗДУД
по график
11 клас - класни
ръководители
фев.23

ПС
ПС
ПС и РУО
Директор
ПС, РУО
Директор
директор; ЗДУД

м. март 2023 г.

1 Ден на самодееца
Проверка на учебната документация - електронни дневници, ритмичност на изпитванията,
2 отсъствия
3 Ден на поезията

4 Ден на водата

учител по
история и
цивилизация

01.03

зам. директор

16.03.

Учители по БЕЛ 21.03
Учител по
Георгафия и
икономика
22.03

Директор; заместникдиректори
Директор
Директор; заместникдиректори
Директор; заместникдиректори

5 Приемане на график за организиране на летен отдих на ученици и учители
6 Изготвяне на заявка за задължителна учебна документация

зам. директор
зам. директор

март 2023
30.03.

Директор
Директор

м. април 2023 г.
08.04.2023 г.
– 17.04.2023
г. вкл.
Директор

1 Пролетна ваканция – I - XI клас

2
3
4
5
6

Пролетна ваканция за XII клас
Проверка на ритмичността на изпитванията, електронни дневници, отсъствия
Провеждане на ПС, съгласно Плана на ПС за учебната 2022/2023
Дейности по подготовка и провеждане на НВО в края на 10 клас и ДЗИ
28.04 - Международен ден за безопасност на труда
м. май 2023 г.

зам. директор
директор
комисии
учител по ЗБУТ

Участие в градските тържества по повод Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската
5 азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Учители по
Биология и по
БД
комисия
зам. директор
комисия по
провеждане на
ДЗИ в
училището
ученици,
учители,
персонал

6 Подготовката за провеждане на ДИППК и изпити за правоспособност

ЗДУПД

1 Международен ден на Червения кръст и Червения полумесец
2 Тържествено изпращане на абитуриентите - на 16.05.2023 г.
3 Провеждане на изпитна сесия за ученици от ЗФО-ХІІ клас

и отпразнуване на 24.05.

4 Провеждане на ДЗИ - 19 и 23 май

Провеждане на поправителна сесия за ХІІ клас, за учениците завършили през учебната 2022/2023
7 г.
ЗДУД
Изготвяне на обобщена заявка за задължителната училищна документация за началото на
8 учебната 2023-2024 година
ЗДУД

12.04.2023 г.
– 17.04.2023
г. вкл.
април 2023
април 2023
април 2023
28.04

Директор
Директор
ПС
Директор
директор, ЗДУПД

08.05
май 2023
май 2023

директор, заместник
директори
ПС
Директор

по график

Директор

24.05
май - юни
2023

Директор

май 2023

ПС

30.05.

Директор

05.06

Директор

май-юни
2023
юни 2023
по график
по график

Директор
ПС
директор, РУО
директор, РУО

ПС

м. юни 2023 г.
1 Отбелязване на деня на Ямбол "Свети дух" - 05.06.2023 г. - понеделник

2
3
4
5

Участие в национален конкурс "Космосът - настояще и бъдеще на човечеството"
Подаване на заявления за РПП и избор на спортни дейности за учебната 2023/2024 г.
Провеждане на ДИППК и изпити за придобиване на правоспособност
Провеждане на НВО с учениците от Х клас - 13 и 16 юни 2023г.

класни
ръководители
Учители
преподаващи
БЕЛ, ИТ, ИИ
у-ци
ЗДУПД
ЗДУД

6 Провеждане на изпитна сесия за ученици от ЗФО

ЗДУД

Изготвяне на годишен отчетен доклад на координационния съвет за противодействие на тормоза
7 и насилието
Извършване на оценка на тормоза между децата и учениците в училището в
8 края на учебната година от класните ръководители посредством Приложение 3 към Механизма.

след
приключване
Координационен на учебния
съвет
процес
Директор
Кл.
ръководители
Директор
юни 2023

9 Провеждане на ден за почистване на ПГ по ПСТТ - неучебен ден за училището

10 Провеждане на представителни изяви на групите за занимания по интереси
Тържествено връчване на дипломите за завършено средно образование, свидетелствата за
11 професионална квалификация, свидетелствата за правоспособност
Организиране и провеждане на ден на отворените врати в ПГ по ПСТТ гр. Ямбол за
12 кандидатгимназисти и родители

5 Изготвяне на училищен доклад-анализ за приобщаващото образование за учебната 2022/2023
6 Дейности по организация и провеждане на ДЗИ, ДИППК сесия август-септември

7 Прием на ученици за следващата учебна година
8 Провеждане на поправителна сесия за ХІІ клас
9 Провеждане на сесия август-септември ДЗИ

Директор

комисия
09.06
ръководители на
групи за
занимания по
интереси
юни 2023

Директор

комисия

юни 2023

Директор

комисия

юни 2023

Директор

комися
директор
директор

до
20.07.2023
юли 2023
юли 2023

Директор
РУО
ПС

юли 2023

ПС

юли 2023
по график

директор, РУО
РУО

юли 2023
по график
по график

РУО
Директор
РУО

м. юли - август 2023 г.
1 Връчване на удостоверенията за завършен първи гимназиален етап
2 Представяне в РУО на информации за изминалата учебна година
3 Провеждане на ПС, съгласно Плана на ПС за учебната 2022/2023
Провеждане на поправителна сесия за учениците завършили от VІІІ до ХІ клас през учебната
4 2022/2023 г. и ХІІ клас минали години

юни 2023

учители
координатор
ОПЛР
комисия
комисия по
приема,
педагогически
специалисти и
непедагогически
персонал
учители
комисия

Директор

м. септември - 2023 г.
ръководители на
групи за
занимания по
Изготвяне и представяне на отчет за проведените извънкласни дейности през учебната 2022/2023 интереси,
директор
1 г.
до 01.09

Директор, РУО

2 Провеждане на ПС, съгласно Плана на ПС за учебната 2022/2023
3 Провеждане на септемврийска сесия за изпити за придобиване на правоспособност
Провеждане на поправителна и приравнителна сесия за 9, 10 и 11-ти класове дневна, задочна и
4 СФО
5 Участие в съвещания с директори и учители по график на РУО Ямбол
Осигуряване на санитарно - хигиенни условия за провеждане на учебно-възпитателния процес,
6 съгласно изискванията на РЗИ и получаване на санитарно разрешително за провеждане на УВП

7 Изготвяне на седмично разписание на часовете за І учебен срок и представяне за оценка в РЗИ
8 Избор на постоянни комисии
Избор на форми за обучение; приемане на актуализация на Стратегията за развитие на
9 училището (при необходимост), училищни планове и програми и др.
10 Изготвяне на графици за сесиите на ЗФО, СФО
11 Изготвяне на учебни програми по производствена практика, РПП и РП - по предмети
12 Изготвяне годишен план за час на класа
Отбелязване на „Международен ден на грамотността”, чрез табла и рекламни материали в
13 коридорите и в класните стаи.

директор
комисия

септември
2023
по график

ПС
Директор

ЗДУД
ЗДУД

до 09.09
до 15.09

Директор
Директор

ЗДУПД
комисия за
изготвяне на
сдмичното
разписание
ПС

10.09.

РУО

до 12.09.
до 10.09

Директор, РЗИ, РУО
Директор

ПС
ЗДУД
учителите
класните р-ли

до 10.09
до 10.09.
до 14.09.
до 14.09.

Директор
ПС
Директор
Директор

учители по БЕЛ

08. – 15.09

Директор

платформата MS
Teams

и
специалисти

обучение – П.
Ангелова

3

Обучение за
придобиване на повисока
професионалноквалификационна
степен

На
национално
ниво

Курс за участие
в обучение за
повишаване на
квалификация за
ПКС

Педагогическ
и
специалисти

1

м.
октомври
2022 г.

По
програма
на
Институции,
присъжда
щи ПКС

Институции,
присъждащи
ПКС

Собствено
финансиране

Свидетелство за
ПКС

4

Въвеждаща
квалификация
(новоназначени ПС,
ПС назначени на
нова длъжност)

На
училищно
ниво

за адаптиране в
образователната
среда
и
за
методическо и
организационно
подпомагане
(наставничество)

Педагогическ
и
специалисти,
новоназначен
и

5

01.10.2022
г.
–
31.01.2023
г.

По 8

Вътрешноинституционално
обучение

По 60, 00 лв. на
месец – общо
1200,00 лв.

Приложения 4-11
по чл. 9, ал. 2 - 7
от правилата

5

Правоспособност за
машинист на
кранове стрелови
тип

На
училищно
ниво

Курс
за
правоспособност

Педагогичски
специалисти
по
професионал
на подготовка

3

до
декември
2022

275 ч

„Петър Йовчев
и синове“ ООД

1650 лв.

6

Използване на
облачни технологии
в учебен час по
физика и
астрономия

На
училищно
ниво

Открит урок

Педагогическ
и
специалисти

До 10

Ноември
2022

1

Вътрешноинституционално
обучение
–
учител по ФА

Не се изисква

-фактура
-платежно
нареждане
- банково
извлечение
- свидетелство за
правоспособност
Приложение 2 по
чл. 6, ал. 1 от
правилата

7

Риторика и
сценично говорене
на учителите при
прилагане на
компетентностния
подход

На
училищно
ниво

Методически
семинар

Педагогическ
и
специалисти

35

Ноември
2022

16

Вътрешноинституционално
обучение
Мария
Димитрова

До 6300 лв.

–

Приложение 2 по
чл. 6, ал. 1 от
правилата

Участие на
педагогически
специалисти в
обучения съгласно
плана за
квалификация на
РУО

На
регионално
ниво

Тематичен курс
по преподавания
предмет

Педагогическ
и
специалисти

До 5

9

НВО Х клас организация и
провеждане.
Запознаване с
нормативните
документи,
правилата за
информационна
сигурност,
инструктажи за
квестори и ученици
и др.

На
училищно
ниво

Методическо
подпомагане

Педагогическ
и
специалисти

10

STEM обучение на
ученици по тема от
учебен предмет от
специфична
професионална
подготовка чрез Zspace – бинарен
урок

На
регионално
ниво

Обмен на добри
практики в ПОО

11

Дигитализация на
учебния процес и
интерактивни

На
национално
ниво

Курс за
повишаване на
квалификацията

8

По план на
РУО

8/8

Обучаващи
организации

До 500 лв.

-фактура
-платежно
нареждане
- банково
извлечение
-документ за
проведено
обучение

Учил
ищна
коми
сия
за
прове
ждан
е на
НВО,
Х
клас
и
квест
ори
на
НВО

Февруари
2023 г.

4/4

Вътрешноинституционално
обучение –
ЗДУД

Не се изисква

Приложение 2 по
чл. 6, ал. 1 от
правилата

Педагогическ
и
специалисти,
ст. експерт
ПОО

По
преце
нка
на ст.
експе
рт по
ПОО
в
РУОЯмбо
л

По план на
РУО, март
2023

1

Междунституционално
обучение –
учител по
професионална
подготовка и
ЗДУПД - инж.
Н. Колев, инж.
М. Минков

До 250 лв.

Отчита се от РУО

Педагогическ
и
специалисти

До 35

Юни 2023

16

Център за
съвременно
образование

До 9000 лв.

- договор с
обучаваща
организация;

1 кредит

1 кредит

методи на
преподаване

Фактура за
настаняване
-платежно
нареждане
- банково
извлечение
-удостоверение/
сертификат за
проведено
обучение

