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ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Днес училището е изправено пред множество предизвикателства, които имат както собствено- 
образователен, така и комплексен социално-педагогически характер.
Като традиционна образователна институция, то е територия, на която не от вчера се срещат две 
мощни влияния -  това на обществото и неговите нужди, стандарти и очаквания, от една страна, 
и това на отделния човек или неговите социални единици 
(семейство, група, общност или организация), от друга.
Всички предприятия, функциониращи в националното стопанство, очакват, търсят и наемат 
добре обучени кадри. Те изискват кандидатите за професионална реализация да бъдат с добри 
теоретични и практически знания и умения.
Задачите, които се поставят пред училището в посока на професионалната подготовка, могат да 
се формулират като непрекъснат процес, целящ:

> формиране и развиване на знания и умения за живота и бъдещата професия
>  изграждане на социални и професионални компетенции, адекватни не само за 

настоящето, но и за бъдещето
>  развиване и усъвършенстване на професионалната пригодност чрез учене през целия

Стратегията за развитие на Професионална техническа гимназия - гр. Бургас се основава на 
принципите и насоките на Закона за предучилищното и училищно образование, Закона за 
професионалното образование и обучение и приоритетите на МОН и на РУО на МОН -  гр. 
Бургас.
Тя е съобразена със: Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 
малцинства (2015 -  2020); Стратегия за ефективно прилагане на информационни и 
комуникационни технологии в образованието и науката на Република България(2014-2020 г.); 
Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността(2014 -  2020); Стратегия за 
развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015- 
2020 г.; Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри; Национална стратегия за 
учене през целия живот за периода 2014—2020 година; Стратегия за намаляване дела на 
преждевременно напусналите образователната система(2013 -  2020); Национална 
квалификационна рамка на Република България и др.
Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната 
образователна среда и представят нашите виждания за европейско развитие на училището 
и за изграждане на личности.
Стратегията за развитие на училището за периода 2016-2020 г. е изготвена въз основа на опита 
на педагогическата колегия и ръководството на ПТГ-гр.Бургас.

живот
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Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат 
образованието, възпитанието и личностното развитие на учениците и се ангажира с постигането 
на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.
Стратегията е приета на заседание на Педагогическия съвет на 01.09.2016 год.

I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА

Силни страни

1. Училището обучава ученици след завършено основно образование в три форми на 
обучение: дневна, вечерна, задочна по следните професии и специалности:

❖ Професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации
Специалност: Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

❖ Професия: Монтьор по комуникационни системи 
Специалност: Радио и телевизионна техника
След завършен VI клас в задочна форма на обучение:

❖ Професия: Шлосер 
Специалност: Шлосерство
Специалностите са перспективни, отговарящи на потребностите на града и региона.

2. Професионално подготвен педагогически колектив, в който работят 17 квалифицирани 
учители и възпитатели по общообразователна и професионална подготовка, от които от 
тях 16 с висше образование, 1 - с полувисше образование /професионален бакалавър/. 5 
учйтели са с V ПКС, 1- с III ПКС , 1 -  с II ПКС и 2- с I ПКС.

3. Действаща система за повишаване квалификацията на педагогическите кадри.
През последните години всички педагози са преминали през различни форми на 
квалификационна дейност. Те постоянно повишават своето професионално ниво, 
участвайки в работата на методическите обединения в училището и други форми, 
организирани на регионално и национално ниво.

4. Използване в педагогическата практика на нови образователни модели, интерактивни 
методи, методи на проектите , за мобилизиране на творческия потенциал и на двете 
страни в процеса на обучение и учене „чрез правене“( т.е. в работата).

5. Възпитателна система, осигуряваща пълноценни условия за социализация на учениците, 
независимо от социалния и етнически състав и формираща отношения на толерантност и 
демократичност в училищната среда.

6. Позитивен психоклимат, създаден от Педагогическия колектив, който осигурява и 
гарантира доброто развитие на учениците.

7. Отношения на сътрудничество между учители и ученици, родители, институции и 
организации -  съчетаване на масови, групови и индивидуални форми на работа и тяхната 
приемственост.

8. Партньорство с работодатели за участие в:
>  реализиране на съвместни проекти
>  организиране и провеждане на производствена и учебна практика.

9. Близост с Дамвент ООД- фирма за ОВиК инсталации /производство на климатични 
камери/

10. Утвърдени контакти с Технически университет -  Габрово и подписан Договор за 
сътрудничество, Бургаски свободен университет, ВТУ “Ангел Кънчев” -  Русе, ВТУ 
„Св.Св.Кирил и Методий”, Център по русистика и чуждоезиково обучение и
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професионално образование -  Шумен, ДИПКУ- Ст.Загора, ДИПКО- Варна , ДИПКУ- 
София.

11. Участие в проекти и конкурси на общинско, регионално и национално ниво. Завоюване 
на призови места.

12. Модерна и непрекъснато обновяваща се материална база с учебни корпуси по теория и 
практика, кабинети по общообразователна и професионална подготовка, ученическо 
общежитие, компютърни кабинети, спортна база, разположени на голяма площ в 
спокойна паркова среда.

13.Динамично развитие на организационно-управленческия модел на образователния 
процес и ефективна връзка между управленските функции: планиране -  организиране -  
координиране — мотивиране — контрол , изразяваща се в разнообразието на различните 
форми и спепени на обучение.

14. Наличие на единно информационно пространство на училището и общежитието по пътя 
на максималната компютъризация и интнернетизация(компютърната техника е включена 
към мрежата на Интернет, функционира система Wi-Fi) на учебно-възпитателния 
процес. Публичност и прозрачност на работата на учебното заведение чрез 
функционирането на училищен сайт.

15. Заложена система за оценка на качеството на обучение в училището.
16. Изградена система на ритуализация на училищния живот -  символи и ритуали в живота 

на училището
17. Изградена система за стимулиране и награждаване на педагогически и непедагогически 

кадри

Слаби страни

1. Недостатъчно висока степен на мотивация на учениците за достигане на ново качествено 
ниво на образователния процес.

2. Нисък социален статус на родителите на преобладаващата част от учениците.
3. Силна зависимост между образователния и социален статус на родителите и 

успеваемостта, подготовката и поведението на учениците.
4. Неблагоприятно въздействие на факторите на външната среда -  агресивност, 

престъпност сред малолетни и непълнолетни, безработица и др., влияещи върху 
мотивацията на учениците.

5. Високо ниво на училищна ангажираност и голям брой пътуващи ученици, определящи 
трудността при провеждане на учебни и извънкласни форми на работа.

6. Усложняване на процеса по планиране, организиране и координиране на обучението на 
различните форми и степени на обучение.

7. Училището няма собствени приходи.

Възможности:

1. Търсене на пътища за осигуряване на собствени приходи на учлището чрез оптимално 
използване на педагогическия потенциал и материалната база.

2. Осигуряване на по-голяма информираност на бизнеса в града и региона за 
възможностите и потребностите на училището.

3. Осигуряване на свободен, неограничен и равен достъп до инфррмацията за 
възможностите на училището.
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4. Осигуряване на тясно сътрудничество с родителската и местната общност.

5. Поставяне на училището в центъра на вниманието на работодатели, местни организации, 
структури и общественост за получаване на допълнителни ресурси за неговото развитие.

6. Училището разполага с кадрови потенциал / учители по теория и практика на 
професията/ за дуално обучение, даващо възможност за:

>  инвестиране на бизнеса в учениците
>  подпомагане на семейния бюджет на учащите

7. Валидиране на резултати от ученето, даващо възможност за улесняване на достъпа до 
пазара на труда.

8. Организиране на курсове за подготовка и валидиране на професионални компетентности, 
за лица навършили 16 години.

9. Организиране на курсове за придобиване на професионална квалификация.
10. Развитие на материално-техническата база.
11. Развитие на вътрешната система за оценка на качеството на образование.
12. Развитие на имиджа на училището като професионален център, осигуряващ качествена 

професионална подготовка.

Заплахи:

1. Криза на нравствените ценности в обществото.
2. Влияние на демографската криза върху приема на ученици.
3. Прекъсване на обучението и отпадане на ученици поради материални затруднения.
4. Разширяване на възможностите, които дава европейският пазар на труда и напускане на 

страната от младите хора с цел по-добра и заплатена работа.
5. Недостатъчна популярност на работническите професии сред учениците. -
6. Нервно-психическо и интелектуално натоварване, свързано със спецификата на 

педагогическия труд.
7. Непълна координация и дефиниране на ролята на училището в партньорствата 

му с институциите и неправителствения сектор.
8. Разпространените в обществото негативни явления (наркомания, алкохолизъм, пушене, 

престъпност).
9. „Черният пиар“ на съвременното училище в средствата за масова информация.

ВИЗИЯ

Визия на Професионална техническа гимназия

Професионална техническа гимназия е държавно учебно заведение, гарантиращо усвояването 
на знания, умения и навици съгласно държавните стандарти на МОН на РБългария, 
възпитаващо нравствени личности, способни успешно да се ориентират в жизнените ситуации. 
В атмосфера на хуманно отношение към учениците работят специалисти с висока 
квалификация, които творчески прилагат в учебно-възпитателния процес съвременни 
иновационни технологии. Образователният процес има професионална насоченост. Целта е 
училището да продължи традицията в подготовката на кадри за определените професии и 
специалности, като проявява мобилност в условията на развитие. Училището си сътрудничи с 
работодатели и висши учебни заведения на територията на града и извън него. Педагогическият
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колектив и ръководството на ПТГ са отворени за партньорство с общността, родителите и 
институциите. Успехите на училището се дължат на екипната работа на неговия колектив, на 
сътрудничеството, уважението и стремежа на всички да успяват в работата. Завършилите 
училището успешно се интегрират в живота на гражданското общество и на пазара на труда, 
разбират своите права и правата на другите хора, съхраняват националните ценности на своя 
народ.

МИСИЯ

Мисия на Професионална техническа гимназия

1. Да стане модерен професионален образователен център в микрорайона, успешно 
съчетаващ националните традиции с европейското измерение, избиращ професиите и 
специалностите според потребностите на населението, развиващ индивидуалните 
способности на всеки ученик, учител, администратор.

2. Да оказва съдействие при формирането на културно-нравствена ориентация на 
учениците, способност творчески да приемат, осмислят и преобразуват реалностите на 
съвременния свят.

3. Да изгражда личности знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и 
европейски манталитет, способни да живеят пълноценно в България, Обединена Европа 
и света.

4. Да осигури:
> равен достъп до образование независимо от етнос, пол, социална принадлежност
>  качествено образование в съответните гимназиални етапи до завършване на 

средно образование за всеки ученик в съответствие с индивидуалните 
възможности

>  затвърждаване на социален оптимизъм, проявяващ се чрез:
- социална инициатива
- готовност за конструктивно изменение на обкръжаващата среда
- устойчива гражданска позиция
- умение за бързо адаптиране в динамично променящия се свят 

Главната ценност на училището е Човекът: ученик, учител, възпитател, родител.

Основни принципи на училището са:

> човечност и демократичност (инициативата и личната отговорност на всеки член на 
училищния колектив за доброто име на училището, съгласуването на личните и
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обществени интереси в работата за повишаване авторитета на училището)
> откритост и сътрудничество (съвместната работа между учители, ученици и родители 

за постигане на целите на образователната политика)

ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО

Ориентираност 
към личността

Равен достъп 

Сътрудничество

Отговорност

Г ъвкавост

Единство в 
многообразието

Новаторство

Автономност

Отчетност

Ефективност

Най-важната задача за нас е успехът на отделната личност.

Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено 
образование, което отговаря на нуждите и способностите му.

Успешната образователна и възпитателна политика се основава на 
широко участие в сътрудничество с други институции - от концепцията 
до изпълнението.

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия 
персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и 
обслуждащата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност 
за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към 
многообразните личностни потребности и предоставя възможности за 
свободен избор на обучаваните.

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се 
осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която 
създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции 
в рамките на училищната образователна политика и общо културно- 
езиково пространство.

Административното ръководство и педагогическата колегия 
демонстрират воля и възможности за възприемане на нови подходи и 
философии с цел постигане на по-добри резултати.

Училището, като част от системата на образованието, ползва автономия 
да провежда собствена политика, отговаряща на държавните 
образователни изисквания.

Всички участници в образователната и възпитателната дейности 
отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на 
ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с 
конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.
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Законосъобразност Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на
Конституцията на Република България, на законите и другите 
нормативни актове и референтни документи.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Нашата цел е да подготвим младите български граждани за учене през целия живот, като 
предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание.

Приоритетно Повишаване на качеството и ефективността на училищното
направление I. образование и възпитание

Приоритетно 
направление II.

Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно 
обучение

Приоритетно 
направление III.

Приоритетно 
направление IV.

Утвърждаване на училището като образователно, културно и 
спортно средище

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности 
на учениците и нарастващата взискателност на родителите. 
Подобряване на работата с ученици с емоционални и 
интелектуални затруднения

Приоритетно 
направление V.

Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в 
училището

Приоритетно 
направление VI.

Приоритетно 
направление VII.

Взаимодействие с родителската общност

Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за 
свободното време на учениците и създаване на условия за 
тяхната публична изява, инициатива и творчество

Приоритетно 
направление VIII.

Приоритетно

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището

Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия
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направление IX. живот”

Приоритетно Участие в национални програми и проекти
направление X.

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 
ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Приоритетно направление I.

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание: 

ЦЕЛИ:

1. Осигуряване на качествено и ефективно образование.
2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му 

към конкретни резултати.
3. Успешно участие в Държавните зрелостни изпити, държавните квалификационни изпити 

и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.
4. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно 

развитие.
5. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично 

гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, 
физическа активност и спорт.

6. Развитие на компютърните умения на училищната общност.
7. По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение 

(интерактивност, презентации, проектна работа ).

ДЕЙСТВИЯ

1. Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване 
нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за 
практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности, 
съобразно изискванията на новите образователни стандарти.

2. Използване на иновативни педагогически методи и форми за предаване, преподаване и 
научаване на учебни знания.

3. Овладяване и прилагане от учениците на книжовноезиковите норми на българския език , 
спазването им в учебните часове по всички учебни предмети и при общуването между 
учители, ученици и администрация.

4. Педагогическият процес да е насочен към развитието на индивидуалността на ученика, 
да обогати неговия опит, да му помогне да разбере кои са неговите силни страни и да го 
насочва към самореализация и самоутвърждаване.

5. Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока 
успеваемост от страна на учениците.
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6. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи, и развити образователни 
модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:
- поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и 

практическа приложимост на преподавания материал
- използване на иновативни педагогични методи и форми за преподаване и 

научаване на учебни знания
- извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост

7. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично 
гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, 
физическа активност и спорт.

8. Реализация на дейности за повишаване на резултатите от Държавните зрелостни изпити 
и Държавните квалификационни изпити.

9. Привеждане дисциплината на учениците в съответствие с новите обществени 
изисквания.

10. Стриктно спазване на:
• изискванията за безопасност на труда и Правилника за вътрешния трудов ред, 

водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и 
здравето на децата

• заложените основни принципи в “Етичен кодекс на педагога”
11. Превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и 

непедагогически персонал
12. Превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на 

позитивни модели на поведение, здравословни и безопасни усровия на обучение, 
възпитание и труд

13. Засилване на взаимодействието с родителите и приобщаването им към процеса на 
обучение и възпитание.

14. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, 
социалното и личностното им развитие

15. Популяризиране на извънкласните форми на работа с учениците и повишаване 
качеството на публичните изяви.

Приоритетно направление II.
Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и 
контрол:

ЦЕЛИ:

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка и създаване на 
мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите за утвърждаване на 
авторитета и подпомагане на кариерното им развитие.
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2. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и 
ценности.

3. Повишаване на изискванията към работата на учителя.
4. Оптимизиране на структурата на изградената система за квалификация.

ДЕЙСТВИЯ:

1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване на 
квалификацията от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и 
надграждаща квалификация на педагогическата колегия.

2. Участие във всички форми на квалификация, организирани на национално и регионално 
ниво.

3. Повишаване нивото на предметната и психолого-педагогическа подготовка на учителите.
4. Научно-методическа помощ за начинаещите и млади учители.
5. Консултативна помощ при организацията на педагогическото самообразование.
6. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа -  проблемна група, 

практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научно-практическа 
конференция, информация от библиотека, Интернет.

7. Използване на разнообразни видове методическа работа:
- изучаване и обсъждане на литература: нормативни документи, държавни образователни 

стандарти, програми, учебници, методическа и предметна литература
- изучаване опита на колеги /изучаване на планове и резултати от работата, посещение и 
анализ на уроци и възпитателни мероприятия/

- представяне и обобщаване на собствен опит в работата
- внедряване в работата на педагогически иновации и елементи на добри практики
- обобщаване опита на отделни педагози, проблемна група или на целия педагогически 
колектив на училището /тематично обобщение/

-изучаване на опита на други училища
8. Създаване на възможности за повишаване на постигнатата професионално- 

квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.
9. Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на 

педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в 
развитието на иновативни практики.

10. Създаване на условия за повишаване реалните резултати от обучението - засилване 
качеството на предварителната подготовка, спазване задълженията, произтичащи от 
ЗПУО и вътрешните правилници и наредби.

11. Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията 
към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност.

12. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол.
13. Подкрепа за учители, работещи с изявени ученици.
14. Облекчаване на труда на учителя във връзка с попълване на училищната документация -  

подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни планове.
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15. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни 
програми.

16. Създаване и използване на електронни документи от задължителната училищна 
документация.

17. Ежегодно актуализиране на Портфолиото от всеки учител.

Приоритетно направление III.
Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище:

ЦЕЛИ:

1. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за 
по-добрата организация на свободното време на учениците и са насочени към развитие 
на творческия им потенциал.

2. Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и 
живот в информационното общество.

3. Популяризиране на постиженията на училището.
4. Поддържане и развиване на Интернет страница на училището.

ДЕЙСТВИЯ:

1. Приемане и изпълнение на ежегоден План за извънкласни и извънучилищни дейности, 
съобразен с Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен 
календар на МОН.

2. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в училищни и 
извънучилищни мероприятия, както и конкурси от общински, регионален и национален 
характер.

3. Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове 
дейност на ученици, за провеждане на културни мероприятия на районно и градско ниво.

4. Организиране на спортни празници и състезания.
5. Организиране на информационни дейности в училището на районно и градско ниво за 

учители, администрация и ученици.

Приоритетно направление IV.

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и
нарастващата взискателност на родителите

ЦЕЛИ:
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1. Цялостната дейност на Професионална техническа гимназия да се реализира, 
отговаряйки на потребностите на обществото, следвайки принципите на публичност и 
прозрачност в работата.

2. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и 
възможности.

3. Създаване на условия за приемственост между различните класове и етапи на 
обучениието.

4. Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез:
- методите в урочната дейност
- практическа работа
- ученически форми на самоуправление
- извънкласни форми на работа

5. Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в 
организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети.

ДЕЙСТВИЯ:

1. Подобряване на училищната среда в посока по-добра информираност на ученици и 
родители:
- информационни табла,съдържащи графици, програми, разписания
- информационни табла, популяризиращи резултатите от учебната работа по 

общообразователна и професионална подготовка
- информационно табло за Държавни зрелостни изпити и Държавни изпити за 

придобиване на степен на професионална квалификация
2. Проучване на потребностите на учениците и включването им за работа и изява в 

подходящи форми.
3. Изграждане на умения за самооценка и самоконтрол -  при изработване на критерии за 

оценяване, при прилагането на тези критерии към различни учебни ситуации.
4. Подкрепа и мотивиране на учениците за продължаване на образованието.

Приоритетно направление V.

Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището 

ЦЕЛИ:

1. Реализиране на мерки и мероприятия на училището за закрила здравето и безопасността 
на учениците.

2. Провеждане на дейности, касаещи здравното образование, физическата култура, 
гражданските права и творческите дейности на учениците, отнасящи се до 
непосредствената им сигурност и безопасност в училището.

3. Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол, 
и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.
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4. Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на
сигурността и здравето на децата и учениците.

ДЕЙСТВИЯ:

1. Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на
данни за всички ученици -  Admin-pro.

2. Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет.
3. Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на самоконтрол

чрез създаване на комисии по спазването на дежурството.
4. Реинтеграция на ученици, отпаднали от училище.
5. Стабилността в училище да се гарантира чрез:

• училищните нормативни документи
• засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни 

условия на обучение
• дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, 

гражданска защита
• провеждане на часа на класа - разглеждане на теми от глобалното, гражданското, 

здравното и интеркултурно образование

• изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
обучение и труд в училището

• възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, 
два пъти годишно, провеждане на практическо обучение -  проиграване на основни 
бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, 
терористичен акт).

• създаване на подкрепяща среда за ученици, склонни към насилие и агресия.
• осигуряване на психологически комфорт за работа
• адекватно здравно обслужване в училището
• превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред 

учениците
• превенция на насилието и агресията сред учениците
• превенция на инфектиране с ХИВ/СПИН
• изграждане на навици за здравословен начин на живот
• изпълнение на графици на заложените мероприятия и дейности

Приоритетно направление VI. Взаимодействие с родителската общност 

ЦЕЛИ
1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във 

взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията учител -  родител в 

съответствие със ЗПУО.
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3. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението 
и успеваемостта на учениците:
• родителски срещи
• посещения на родители в училище
• индивидуални консултации
• използване на ИКТ и сайта на училището

4. Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.
5. Ефективна дейност за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия.
6. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското 

образование.

ДЕЙСТВИЯ
1. Информиране и запознаване на родителите с новите промени в образователната система.
2. Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището.
3. Изучаване на интересите, мненията и желанията на родителите при планиране на 

съвместните дейности и работа в училище.
4. Разширяване на средствата и начините за работа с родителите.
5. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни 

ситуации.
6. Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на 

безпричинните отсъствия.
7. Периодично и своевременно информиране на родителите :

• за успеха и развитието на учениците
• за спазването на училищната дисциплина
• за уменията на учениците да общуват
• за посещаемостта на учебните часове
• при процедура за налагане на наказание
• за необходимостта от допълнителна работа

Приоритетно направление VII.
Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците 
и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.

ЦЕЛИ
1. Усвояване от учениците на необходимия за живота и обществото социален опит и 

изграждане на система от нравствени и общочовешки ценности.
2. Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците.
3. Развиване на навици за сътрудничество и взаимодействие.
4. Формиране на потребности за включване в социално значими дейности, тяхното 

иницииране и организиране.
5. Формиране на нравствени, емоционални и волеви компоненти на мирогледа.
6. Развитие на познавателен интерес чрез разнообразие на извънкласни дейности.
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ДЕЙСТВИЯ
1. Проучване интересите и наклонностите на учениците за включването им в различните 

форми на извънучилищните и извънкласни дейности.
2. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности чрез 

съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни 
мероприятия и дейности:

• състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, 
спортни форуми

• отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния 
календар

• подчертаване на националната и училищна символика -  знаме, химн
• творческа “продукция”- участие в обявени регионални и национални конкурси и 

състезания
3. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по- 

добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия 
потенциал на учениците.

4. Оптимизиране работата на ученическия училищен съвет.
5. Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата 

колегйя.
6. Популяризиране постиженията на учениците и учителите пред училищната общност, 

родителите и обществеността.

Приоритетно направление VIII.
Подобрения във външната и вътрешна среда на училището

ЦЕЛИ
1. Създаване на условия за образователния процес -  осигуряване, укрепване 

/усъвършенстване/ на необходимото материално-техническо оборудване, създаване на 
безопасни условия за учениците и персонала - съблюдаване на санитарно-хигиенните 
норми, мерките за противопожарна безопасност и електробезопасност.

2. Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда за осигуряване на максимална 
ефективност и комфортност на учебно-възпитателния процес.

3. Естетизация на околната среда.
4. Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда чрез 

модернизация на материалната база.

ДЕЙСТВИЯ

А. Подобрения във външната среда:
1. Планиране на развитието на материално-техническата база на основата на държавните 

нормативни документи.
2. Поддържане на обектите, съоръженията и инфраструктурата на територията на 

училището.
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3. Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на учебните 
часове по физическо възпитание и спорт.

4. Текущ ремонт на съоръженията в двора на училището и поддръжка на оградата и местата 
за почивка.

Б. Подобрения във вътрешната среда:
1. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи -  

кабинети, класни стаи, коридори, фоайета, медицински кабинет.
2. Динамика на класната стая - всеки учител с помощта на училищното ръководство да 

реализира дейности за подобряване на интериора на работната среда.
3. Изпреварващо предоставяне на учителите на модерна и достъпна техника за 

осъществяване на интерактивно обучение.
В. Поддържане на модерна ИКТ среда:

1. Участие в Националната образователна мрежа (НОМ).
2. Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание:

• обновяване на скоростите на Интернет свързаност
• осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване електронно 

съдържание
3. Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване 

и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната 
дейност:

• развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на 
училището

• дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището - 
ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера

• постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището 
(компютри, терминали, мултимедийни проектори) с оглед все по- активното 
навлизане на технологиите в учебния процес - база за разработване на проекти от 
учениците

• активно участие в националната програма за снабдяване на българските учители с 
безплатен домашен интернет

4. Въвеждане на иновативни технологии в учебно-възпитателния процес 
интерактивни дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети на 
общообразователната и професионална подготовка.

5. Активно участие в електронната свързаност на българските училища.

Приоритетно направление IX. 
Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”

ЦЕЛИ
1. Подготовка на подрастващите за придобиване , разширяване и усъвършенстване на 

професионалната квалификация за подобряване пригодността за заетост, подпомагане на 
професионалната кариера и индивидуалното развитие.

2. Осигуряване на високо качество на продължаващото професионално обучение в ПТГ.
3. Въвеждане на новите образователни критерии за признаване и оценяване на 

професионалната квалификация на учениците.
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4. Развитие на квалификацията на педагогическия и административния песонал.

ДЕЙСТВИЯ
1. Непрекъсната квалификация на педагогическия персонал за обучение на възрастни. 

Участие в национални програми, финансирани от държавния бюджет и европейски 
програми, администрирани от МОН: "Квалификация на педагогическите специалисти".

2. Осигуряване на гъвкави възможности и форми за продължаване на образованието и 
обучението на млади хора без завършено средно образование и без придобита 
професионална квалификация чрез търсене на съдействие и координация с работодатели.

3. В сответствие със стратегия «Европа 2020» да се обръща специално внимание на хората, 
които са в риск и имат по-малки възможности за реалицзация, или на тези, които търсят 
«втори шанс» да се завърнат обратно в образователната система.

4. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други 
образователни и неправителствени организации, както и с институции на 
Министерството на труда и социалната политика.

5. Наблюдение и анализ на тенденциите, свързани с реализацията според потребностите на 
пазара на труда.

6. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на 
добри практики.

Приоритетно направление X. 
Участие в национални програми и проекти:

ЦЕЛИ
1. Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми, обявени от 

МОН и покриващи потребности на училището.
2. Развитие на конкурентноспособността на училището.

ДЕЙСТВИЯ
Участие в националните програми:

1. „Квалификация", чрез която осъществяваме конкретни действия за подготовка на 
системата за въвеждане на новата структура на средното образование.

2. „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище", чиито цели са
свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в 
образователния процес.

3. „Енергоефективно саниране на училищни сгради"
4. „Модернизация на материалната база в училище"
5. „Училището - територия на учениците"
6. „Диференцирано заплащане"
7. „С грижа за всеки ученик"
8. Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна 

възраст като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици без 
разлика по отношение на етническа принадлежност, пол, произход и 
вероизповедание чрез създаване на възможност за всеки да се обучава, независимо от 
неговото местоживеене и икономическо положение.
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Фнансиране

Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната 
образователната политика. През четиригодишния период по изпълнение на стратегията
ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование. Увеличението на
финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху 
резултатите и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване 
финансирането на училището с постигането на целите и задачите за качествено 
образование, с включване на повече фактори, определящи различия в разходите на един 
ученик, във фомулата за разпределение на средствата, включване на елементи като 
качество на обучението, посещаемост и брой на завърш или ученици в модела на 
разпределение на средствата в системата.
Размера на финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към първа дата на 
съответната година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици към 01.10. на годината.
Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства за:
- здравни кабинети;
- капиталови разходи;
- спорт;

- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в 
редовна форма на обучение;
- средствата по национални програми за развитие на образованието;
- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за 
разпределение;
-собствени средства.
Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тази по Национална програма 
„Квалификация"] са включени в единните разходни стандарти.
Приходите на училището от собственост постъпват директно по банковата ни сметка и 
ще се разходват за подобряване на материалната база. Увеличение на приходите ни ще се 
реализира от кандидатстването ни по различни проекти.
Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извърш ва съгласно 
вътреш ните правила за работна заплата.
Нашите усилия ще бъдат насочени към:

• Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при 
управлението на финансовите ресурси на ниво училище.

• Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския 
съюз. Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и 
европейски програми, което означава усвояване на ресурсите по предназначение, 
за добре планирани проекти с истинска европейска добавена стойност и по-добро 
постиганена целите като цяло.

• Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към 
училището. Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие в 
управленската и финансовата дейност на училището.
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• Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез 
съвместни дейности с неправителствени организации.

• Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 4-годишна 
стратегия за развитие и ще извършва вътреш на оценка на приноса на всеки учител 
и на резултатите постигнати от учениците.

Анализ и оценка на резултатите от дейностите по осъществяване на тази стратегия се 
извърш ват ежегодно. Срокът за изпълнение на тази стратегия е краят на учебната 
2019/2020 г. Актуализира се в случай на значими промени в организацията на работата на 
училището или на нормативните актове за средното образование.

Със стратегията са запознати всички членове на колектива, ученици и родители.

Стратегията е приета
с решение на ПС от Протокол № 9 /01.09.2016г. и утвърдена със Заповед №РД09- 

665/08.09.2016г.на директора на ПТГ.
Стратегията за развитие е отворена и периодично ще се проверява и коригира 
съдържателно при настъпили промени във външната и вътрешната среда.
f *
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