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Стратегията за развитие на Професионална техническа гимназия - гр. Бургас се основава на принципите и насоките на ЗПУО, Наредба 
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педагогически специалисти; Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2021-2022 година в условията на 
COVID-19 на Министъра на образованието и науката от 26.08.2021 г.; приоритетите на МОН и на РУО на МОН -  град Бургас. 
Стратегията е приета е по Решение на ПС с Протокол № 7/01 .IX. 2020 г. и е актуализиран по Решение на ПС с Протокол № 12 /
02 .IX.2021 г.
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I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА.

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

1. УЧЕНИЦИ
• прием в училището -  начин на приемане, сравнение с предходните и очаквания за следващите години;
Професионална техническа гимназия гр. Бургас приема ученици след завършено основно образование -  7.клас в
следните специалности и професии и в три форми на обучение: дневна, задочна, самостоятелна
• Обучение по следните професии и специалности:

> ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Направление - шифър 522 Електротехника и енергетика
Професия -  шифър 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации
Специалност -  шифър 5220309 Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилия
Прием след завършен клас -  VII
Форма на обучение — дневна
Срок на обучение -  5 години

> ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Направление- шифър 522 Електротехника и енергетика
Професия -  шифър 522020 - Електромонтьор
Специалност -  шифър 5220211 -  Електродомакинска техника
Прием след завършен клас -  VII
Форма на обучение -  дневна
Срок на обучение -  5 години

> ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Направление- шифър 623 Горко стопанство
Професия -  шифър 623010 -  Техник - лесовъд
Специалност- шифър 6230101 -  Горско и ловно стопанство
Прием след завършен клас -  VII
Форма на обучение -  дневна
Срок на обучение -  5 години

> ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - X клас, следните специалности на 2 групи:

• 1 група Направление- шифър 543 Производствени технологии -  дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
Професия -  шифър 543020 -  Оператор в дървообработването
Специалност -  шифър 5430201 -  Производство на мебели



Прием след завършен клас -  VII 
Форма на обучение -  дневна 
Срок на обучение -  5 години 

• 2 група Направление- шифър 543 Производствени технологии -  дървесина, хартия, пластмаси и стъкло 
Професия -  шифър 543020 -  Оператор в дървообработването 
Специалност -  шифър 5430203 -  Производство на тапицирани изделия 
Прием след завършен клас -  VII 
Форма на обучение -  дневна 
Срок на обучение -  5 години

❖ ЗАЛОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
Направление-шифър 522 Електротехника и енергетика 
Професия — шифър 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации
Специалност -  шифър 5220309 Топлотехника -топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
Прием след завършен клас — VII 
Форма на обучение -  задочна 
Срок на обучение -  5 години

♦> ЗАЛОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
Направление - шифър 522 Електротехника и енергетика 
Професия -  шифър 522020 - Електромонтьор 
Специалност -  шифър 5220211 -  Електродомакинска техника
Прием след завършен клас -  VII 
Форма на обучение — задочна 
Срок на обучение -  5 години

I  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
Направление-шифър 522 Електротехника и енергетика 
Професия -  шифър 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации
Специалност — шифър 5220309 Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
Прием след завършен клас -  VII 
Срок на обучение -  5 години 
Прием след завършен клас — VIII 
Срок на обучение -  4 години

ЗАВЪРШИЛИТЕ В ДНЕВНА, САМОСТОЯТЕЛНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПОЛУЧАВАТ: 
♦> Диплома за средно образование;
•t* Свидетелство за професионална квалификация 

Получилите диплома за средно образование имат право да кандидатстват във ВУЗ.______________________



ЗАВЪРШИЛИТЕ В ДНЕВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПОЛУЧАВАТ:
❖ Диплома за средно образование;
❖ Свидетелство за професионална квалификация -  2 /втора/ степен 

Получилите диплома за средно образование имат право да кандидатстват във ВУЗ.
Училището разполага с добра база за обучение:

❖ компютърни кабинети;
♦> учебни лаборатории
❖ работилници по изучаваните професии 

спортни уреди и съоръжения
Училището предлага на своите ученици от други населени места безплатно общежитие.

Специалностите са перспективни, отговарящи на потребностите на града и региона.
През настоящата учебна 2021/2022 година в училището ще се обучават 734 ученици в VIII, IX, X, XII -  по три паралелки, и 
две паралелки - XI клас, в трите форми на обучение -  дневна, задочна, самостоятелна.
Силни страни по т. 1 Слаби страни по т.1

А- Добра координация и обмен на информация между 
класни ръководители, родители и ръководството на 
училището при работа със застрашените от 
отпадане ученици, учениците с проблемно 
поведение или с противообществени прояви.

А- Класните ръководители и училищното 
ръководството уведомяват родителите за всички 
прояви на ученика, за проблеми в училище и за 
цялостното му развитие.

-А Пълноценно функциониране на УКБППМН, 
разглеждане на всеки случай на провинен ученик; 
изслушване на ученика, практики на емоционално 
внимание.

А- Липса на достатъчно регламентирано учебно време за 
работа по превенция на наркоманиите, 
тютюнопушенето, алкохола, сексуалното здраве и 
много други теми, обезпечаващи социалното съзряване 
и развитие на личността;

А- Училищната ангажираност и пътуващите ученици 
определят трудността при формиране на повече групи, 
с които да се работи в извънучебно време.

2. КАДРОВИ РЕСУРСИ
В Професионална техническа гимназия -  град Бургас работят 26 учители, с висше образование, 1 - с полувисше 

образование /професионален бакалавър/. 3 учители са с V ПКС, 3 учители са с IV НКС, 6 - с III ПКС , 3 -  с II ПКС и -  1 с I 
ПКС.

Силни страни по т.2 Слаби страни по т.2



- Учителите притежават съвременни знания и умения за 
използване на нови интерактивни методи в обучението, чрез 
които разнообразяват учебния процес и непрекъснато 
повишават професионалната си квалификация;
- Във връзка с въведената извънредна епидемиологична 
обстановка в страната за учебната 2020/2021 г. обучението от 
разстояние се яви като предизвикателство пред 
педагогическите специалисти, а учебният процес се водеше 
регулярно чрез електронните платформи на, Microsoft Teams, 
и чрез платформа „Класна стая“. Работим с електронен 
дневник Shkolo.

Всички педагогически специалисти са преминали 
квалификационни курсове във връзка обучението от 
разстояние, като най-актуалното към днешна дата е 
обучението по киберсигурност.
- Формирани са МО по: общообразователна подготовка, 
професионална подготовка и класни ръководители, където се 
обменят опит, идеи и се обсъждат трудностите, които срещат 
учениците при усвояването на учебното съдържание;

Постоянна тенденция е растящият интерес към 
допълнителни квалификации и преквалификации.
- Педагогическият колектив работи за осигуряване и 
гарантиране на доброто развитие на учениците, като се 
стреми да създава позитивен психоклимат в училище._______

- Макар и рядко, се пренебрегва потребността на ученика от 
индивидуален и диференциран подход, съобразен с психо
физиологичните му особености. Би могло да се работи още 
по-последователно за повече положителни резултати.

3. ОБРАЗОВАТЕЛНО -  ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
Изработен е Училищен учебен план.
В Професионална техническа гимназия -  Бургас се дава възможност за провеждане на зрелостни, поправителни, 
квалификационни, приравнителни изпити и изпити за промяна на оценка.
Учениците от училището участват в различни състезания и конкурси съобразно Националния календар за извънкласни 
дейности - на общинско, областно и национално равнище. Печелят престижни награди, грамоти и други отличия. 
Реализация на учениците след завършване на образователен етап или степен -  през последните учебни години висок 
процент ученици от Професионална техническа гимназия завършват средно образование, а част от тях успешно



продължават обучението си във висши училища и колежи. Останалите се реализират на пазара на труда. 
Работа за личностно развитие на ученика -  духовно, морално, обществено, професионално и др.
Силни страни по т.З Слаби страни по т.З

- Всички ученици, полагали поправителни изпити, се справят 
успешно;
- Учениците от дневна форма на обучение, явяващи се на 
конкурсни изпити за висшите училища - над 80% се справят 
успешно.

Почти всички ученици, завършващи 12. клас, се явяват на 
държавни изпити за придобиване на степен на 
професионална квалификация.

4. УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА
Училището разполага с модерно оборудвани кабинети по професионална подготовка и по общообразователните учебни 
предмети, 2 компютърни кабинета с изградена мрежа и достъп до интернет, работилници и физкултурен салон.
Кабинетите са оборудвани с мултимедии и интерактивни дъски.
Професионална техническа гимназия разполага с обзаведено общежитие, което предлага всичко необходимо за домашен 
уют, нови мебели, компютри с достъп до интернет, кабелна телевизия и други подобрения за комфорта на домуващите 
ученици. Ползващите общежитието на Професионална техническа гимназия — град Бургас не заплащат никакви такси; 
всичко, което им се предоставя, е безплатно, за сметка на гимназията.
Училището разполага с необходимата учебна документация.
Силни страни по т. 4 Слаби страни по т.4

Училището разполага с много добре оборудвани 
компютърни кабинети, свързани с изградена мрежа и 
непрекъснат 24 часов достъп до интернет.

Професионална техническа гимназия разполага с 
обзаведено общежитие, което предлага абсолютно безплатно 
всичко необходимо за отлични условия на живот.
- Физкултурен салон.
- Учебни работилници и лаборатории с ново модерно 
оборудване, отговарящо на съвременните изисквания;
- административен блок, включващ дирекция и канцеларии, 
които са обзаведени с ново съвременно офис оборудване;

-Ннагледните дидактически средства, учебни материали и 
пособия биха могли да бъдат по-разнообразни и 
ориентирани към действащата учебна програма.
- Трудно се намира информация за нови учебни нагледни 
средства по определени дисциплини, но това се компенсира 
с усвоени компетентности за създаване и използване на 
дигитални интерактивни материали в учебния процес.



- Всички маси и столове в кабинетите на училището са нови и 
отговарят на съвременните условия за нормална учебна 
работа на учениците.
- Оборудвана стая за отдих на учителя.

5. ФИНАНСИРАНЕ
Професионална техническа гимназия - гр. Бургас е държавно училище и се финансира чрез бюджета на МОН.
Училището е работило по проекти, а именно:

> Проект „Подкрепа за успех” -  I фаза -  BG05M20P001-2.011-0001; Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж”;

> Проект „Подкрепа за успех” -  II фаза -  BG05M20P001-2.011-0002; Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж”

> Проект „Дигитални компетентности”
> Проект „Образование за утрешния ден”
> Проект „Равен достъп до училищно образование в условия на криза”
> Проект „Ученически практики”

Силни страни по пи5 Слаби страни по т.5
Професионална техническа гимназия -  град Бургас няма 
неразплатени разходи. Нямаме собствени приходи.

6. ВЪНШНИ ФАКТОРИ
Гражданското образование в Професионална техническа гимназия -  град Бургас е насочено към формирането на знания и 
умения за активно взаимодействие със социалната среда, участие в демократичните процеси, изграждане на култура на 
поведение и взаимодействия, уважение към гражданските права и отговорности.
Принципите, върху които се изграждат връзките и взаимоотношенията на училището и обществените органи и организации 
са:

демократичност и осигуряване на достъп до образование за всички; 
приемственост и спазване на основните традиции на българското училище; 
откриване на повече възможности за диференциране и перманентно обучение.

Силни страни по т.6 Слаби страни по т.6



> Училището непрекъснато търси връзка с родителите и 
с обществеността.

> Професионална техническа гимназия -  град Бургас 
реализира много успешно сътрудничество с 
Общинския съвет по наркотични вещества -  град 
Бургас.

> Реализация на съвместни проекти и програми с 
фирмите, имащи отношение с професиите и 
специалностите в ПТГ -  Бургас.

> Реализираха се интеграционни връзки с базови заводи 
за по-пълноценно усвояване на уменията и 
компетенциите по съответните професии 
/специалности/.

> Училищното ръководство, заедно с РУО -  гр. Бургас, 
работи в тясно сътрудничество с Общината и 
организациите на градската общественост.

- недостатъчни инициативи и усилия от страна на 
училището да работи за пълно и ефективно приобщаване на 
родителите за активни участници в учебно-възпитателния 
процес.

II. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА
Основните цели на средното образование са определени въз основа на разбирането, че училището подпомага младото 
поколение за пълноценен живот и дейност в демократичното общество, в което свободната изява на личността включва 
отговорностите й пред самата нея , пред нацията и човечеството.
Основните цели са:

- да формира българския гражданин като гражданин на демократичното общество -  българско и европейско; като 
свободна, морална и инициативна личност с широка обща култура, уважаваща законите, правата на другите, техния език, 
религия и култура, познаваща и защитаваща националните и общочовешките ценности;

- да развива интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, нейната индивидуалност и 
самостоятелност;

- да изгражда физически и морално здрави и дееспособни личности, готови да поемат граждански отговорности;
- да формира национално самосъзнание, да възпитава в родолюбие, в обич и уважение към родния край и в 

съпричастност към глобалните проблеми на човечеството;



- да формира потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през целия живот;
- да осигури необходимото равнище на общообразователна и професионална подготовка на личността, позволяващо й 

непрекъснато да се образова и самообразова.

Стратегията за развитие на Професионална техническа гимназия -  град Бургас има за цел:

• Да формулира приоритетните задачи за развитие на училището в период 2020-2024 год.
• Да набележи действия за реализация на желаните промени, като осигури най-ефективно използване на ресурсите.
• Да интегрира действията на различните институции, структури и лица, които имат влияние върху развитието на 

училището.
• Училището да се превърне в благоприятна среда за образование и възпитание на ученици и център за професионално 

обучение на възрастни.

III. ПРИОРИТЕТИ

Във връзка с реализирането на стратегическата цел и с оглед перспективите за развитие на Професионална техническа 
гимназия -  Бургас за периода 2020-2024 година се определят следните основни приоритети:

• Осигуряване на качествено образование чрез развитие на професионалните компетентности на 
педагогическите кадри чрез продължаваща квалификация;

• Гражданско образование -  усвояването на базисни умения за разбиране и стратегии на отговорно поведение в 
гражданското общество;

• Осмисляне на свободното време на учениците;
• Професионално ориентиране -  подготовка на подрастващите за самостоятелен и информиран избор на 

професия;
• Професионалното образование и продължаващо професионално обучение;
• Взаимодействие с факторите на социалната среда, интеграционни връзки с фирми, взаимодействие с 

родителите и обществеността;
• Разработване и реализиране на национални и международни проекти;
• Квалификационни дейност;



• Социално-битова и финансово-стопанска дейност.
•  ПРИОРИТЕТ № 1 -  Осигуряване на качествено образование чрез развитие на знания и умения за създаване и 

използване иа дигитални интерактивни материали в учебния процес
•  Да се развиват творческите заложби на всеки ученик.
• Провеждане на допълнителни дейности с изявени ученици.
• Осмисляне на професионалните възможности на изучаваните специалности, с цел по-добра реализация на пазара на 

труда.
• Организация на учебния процес с помощта на съвременни LSM системи.
• Усвояване на методики за провеждане на часове с ИКТ и работа с дигитални уроци.
• Създаване и използване на учебно съдържание към Microsoft за образование, насочено по-конкретно към Microsoft 

Office 365 с възможност за работа на няколко преподаватели в една дигитална кпасна стая.

• ПРИОРИТЕТ № 2 -  Гражданско образование.
• Основни цели

-Усвояване на базисни умения за разбиране и стратегии на отговорно поведение в гражданското общество.
-Продължаване на училищната политика за съхраняване и осъвременяване на традициите чрез дейността на групи 
„Занимания по интереси”, както и участие на ученици с обучителни затруднения в проекти
-Развитие на училищна политика, насочена към комплексно здравно образование, ориентирано към превенции на 
тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и наркотици и насочено към здравословен начин на живот.
-Укрепване здравето на учениците, повишаване тяхната работоспособност и активност и развиване на основните качества, 
способстващи за разширяване на двигателната култура и умствената им активност.
-Ориентиране на училището към развитие на социалната компетентност на учениците за избягване на рисково поведение. 
Очаквани резултати:
- увеличени възможности за избор по отношение на собственото си поведение;

- утвърждаване на национално самочувствие и отговорност; възпитание в родолюбие и уважение към общочовешките 
ценности;
- умения за взимане на рационални, основани на морален избор решения;
- поддържане и обновяване на наследените училищни традиции;
- изграждане култура на поведение в публичното пространство;
- зачитане на собственото достойнство и ценност, както и ценността и достойнството на другите;



Дейности за постигане на целите:
А- Провеждане на часове, посветени на гражданското, здравното образование, рисковото поведение и превенция на 

насилието над деца и др.
4- Запознаване с Конвенцията за правата на детето.
4- Запознаване с Хартата за правата на човека.
4- Провеждане на дискусии, беседи и лекции, насочени към гражданското и здравно образование.
4- Организиране на срещи между ученици и представители на общинската администрация.
-4- Изнесени часове в Районен съд, РПУ, Отдел за закрила на детето и др.
-4- Организиране на Ден на ученическото самоуправление.
-4- Широка информационна кампания: провеждане на кръгли маси, дебати, ученически предавания, младежки хепънинг, 

раздаване на информационни и рекламни материали.
4- Участие във вътрешноучилищни, Общински, Областни първенства по различните видове спорт, включени в Спортния 

календар.
-4- Активно работеща УКБППМН.

ПРИОРИТЕТ № 3 -  Осмисляне на свободното време на учениците.
Основни цели:

■ Утвърждаване на Професионална техническа гимназия -  град Бургас като професионален център.
■ Утвърждаване на Професионална техническа гимназия -  град Бургас като духовен и културен център.
■ Утвърждаване на национално самочувствие и отговорност у учениците, възпитание в родолюбие и уважение към 

общочовешките ценности.
■ Повишаване мотивацията на учениците за задълбочена работа по определени учебни дисциплини според желанията и 

интересите им с цел участия в олимпиади, състезания и конкурси.
Очаквани резултати:
-Пълноценно оползотворяване на свободното време на учениците чрез участието им в олимпиади, състезания и конкурси от 
регионален, национален и международен характер.
- Съвместна дейност с нестопански организации.
- Творческа работа с ученици.
- Повишаване културата на поведение в публичното пространство.
Дейности за постигане на целите:

- Участия в олимпиади по различни предмети.
- Участие в конкурси.



- Участие във фотоизложби.
- Участие в състезания.
- Организиране на тържества, празници и чествания, свързани с живота на училището, града, страната и света. 

ПРИОРИТЕТ № 4 -  Професионално ориентиране.
Основна цел:
Подпомагане професионалния избор на учениците и подготовката им за професионална реапизация в съответствие с 
възможностите на образователната система и пазара на труда.
Очаквани резултати:

- развиване на умения за вземане на решения и аргументиран избор.
- развиване на умения за самостоятелно вземане на решения от учениците за техния професионален избор.
- подготовка на учениците, завършващи средно образование, за професионална реализация в условията на пазарна 

икономика.
- осмисляне връзката между училищните постижения в най-широк смисъл и професионалните възможности в бъдеще, 

като метод за повишаване мотивацията за учене.
Дейности за постигане на целите:

- Изготвяне на диплянки, обяви, съобщения с информация за училището и разпространението им по медиите.
- Организиране на „Дни на отворени врати”
- Срещи с родителите/настойниците на учениците от гимназията с цел запознаване с материално -  техническата база на 
Професионална техническа гимназия -  град Бургас.
- Актуализиране на web - сайт на училището и информационен бюлетин.
- Регулярно провеждане на час на класа, посветен на професионалното ориентиране.
- Организиране на състезания по професии.
- Организиране на срещи на дванадесетокласници с представители на фирми и ВУЗ и представители на Бюрото по труда и 
Дирекция „Социално подпомагане”.
- Сключване на договори за интеграционни връзки за провеждане на учебна и производствена практика във фирми от 
града.

ПРИОРИТЕТ № 5
Професионално образование и продължаващо професионално обучение.
Основни цели:
- Подготовка на подрастващите за придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация с цел 
подобряване пригодността за заетост, подпомагане на професионалната кариера и индивидуалного развитие.



- Осигуряване на високо качество на продължаващото професионално обучение.
- Въвеждане на европейските критерии за признаване и оценяване на професионалната квалификация.
Очаквани резултати:
- да осмислят връзката между училищните постижения в най-широк смисъл и професионалните възможности в бъдеще като 
метод за повишаване мотивацията за учене.
- да придобият знания и умения по дадена професия.
- създаване на действаща информационна система за търсенето и предлагането на продължаващото професионално обучение.
- подобряване на гражданската информираност и мотивиране за участие в продължаващо професионално обучение.
- увеличаване броя на участниците в продължаващо професионално обучение.
- нарастване броя на предлаганите курсове за продължаващо професионално обучение като част от активните мерки за 
постигане на дълготрайна заетост на пазара на труда.
Дейности за постигане на целите:
- Осъществяване на държавен прием по професии, реализиращи се успешно на пазара на труда в общината.
- Организиране на срещи на дванадесетокласници със специалисти от Бюрото по труда и Дирекция „Социално 
подпомагане”.
- Наблюдение и анализ на тенденциите, свързани с реализацията според потребностите на пазара на труда.
- Подобряване на квалификацията на учителите в областта на професионалното обучение.
- Осъвременяване на материално-техническата база.
ПРИОРИТЕТ № 6
Взаимодействие с факторите на социалната среда, интеграционни връзки с фирми, взаимодействие е родителите и 
обществеността.
Основни цели:

Привличане на семейството като съюзник на училището в обучението и възпитанието на учениците; 
Популяризиране дейността на училището чрез медиите.
Оказване на помощ и съдействие от страна на родителските комитети при решаване на основните приоритети на 
гимназията.

Очаквани резултати:
Приобщаване на родителите към училищния живот.
Ангажиране на родителите с проблеми, свързани със социалното поведение и личностното развитие на учениците. 
Финансово обезпечаване на част от изявите на учениците и подобряване на МТБ.
Решаване на конфликти.



- Изграждане на родителски съвети по класове
- Обсъждане и разработване на становище и препоръки за подобряване на работата на учениците и опазване здравето 

и живота им.
Дейности за постигане на целите:
- Изграждане и активна работа на родителски съвети към всяка паралелка.
- Предприемане на мерки за подобряване на дисциплината в училище и намаляване на броя на безпричинните отсъствия 
съвместно с родителите.
- Редовно информиране на родителите за състоянието на децата им, предстоящите писмени, контролни и класни работи, 
текущи оценки, поведение и дисциплина.
- Провеждане на анкети, тестове за формулиране на основните проблеми на ученици и родители. Анкетните проучвания да се 
съпровождат с анализи и диаграми.
- Индивидуална работа с ученици и родители.
- Популяризиране работата на наши ученици на общинско и национално ниво.
- Сътрудничество с общинската администрация, фирми и обществени организации и другите учебни заведения. 
ПРИОРИТЕТ № 7
Разработване и реализиране на национални и международни проекти.
Основна цел:
- Откриване на възможности за развитие на училището, усъвършенстване на неговата материално-техническа база и на 
методиката на обучение чрез овладяване на чужд опит.
- Сравняване методите на обучение в Професионална техническа гимназия -  град Бургас с тези в училища от страни-членки 
на Европейския съюз, с цел повишаване качеството на професионалното образование.
- Намиране на училища-партньори от други европейски страни или от други областни градове, обмен на информация и 
разработване на проекти.
- Утвърждаване на Професионална техническа гимназия -  град Бургас като модерен образователен център.
Очаквани резултати:
- Организиране, поощряване и своевременно информиране на учителите за постъпили предложения за проекти.
- Съвместна дейност с нестопански организации, които включват в дейността си разработване на проекти с европейски 
страни и привличането им за партньори.
- Организиране участието на ученици в търсенето и разработването на проекти.
- Съдействие на колегите, разработили проекти при превод и представяне.
- Повишаване мотивацията на учениците за задълбочена работа чрез търсене на атрактивни образователни средства.



Дейности за постигане на целите:
- перманентно проучване в Интернет на предложения за проекти.
- регистриране на училището в бази данни за търсене на партньори, както и в съответни организации.
- информиране на членовете на Педагогическия съвет за всички постъпили предложения за съвместни проекти, както и за 
всички етапи в работата по тях.
- осъществяване на постоянно сътрудничество с останалите подкомисии и съдействие при подготовката за представяне на 
техни проекти и превода им .
- при успешно защитен и реализиран проект да се уведомяват медиите и да се разпространяват резултатите от проекта.
- изготвяне на информация за мероприятия, свързани с дейността на комисията, който да се обновява постоянно.
- създаване на рекламна страница в Интернет с информация за училището и готовността му за участие в съвместни проекти 
със страни от ЕС.
ПРИОРИТЕТ № 8
Подобряванане на вътрешноучилищната квалификационна и методична дейност.
Основни цели:

- Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на учителите и създаване на мотивация за 
саморазвитие и самоусъвършенстване;
Създаване и работа с електронни учебни ресурси. Основи на тестологията. Виртуална класна стая;
Практически занятия за съставяне на тестове. Разработка на уеб приложения.
Участие на педагогическите кадри в краткосрочни и дългосрочни обучения;

- Участие в обучения за продължаваща квалификация, насочени към осъвременяване и разширяване на ключови 
компетентности на учителите /чуждоезикови, дигитални, иновационни и предприемачество/.
Усъвършенстване на професионалните умения на учителите и развитие на професионалните нагласи и ценности.

Очаквани резултати:
Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез 
обмяна на педагогически опит вътре в училището и извън него;
Мотивацията за постигане на по-високи резултати в учебно-възпитателния процес.
Приложение на методиките за провеждане на часове с ИКТ и работа с дигитални уроци.
Актуализиране на система за оценяване, обвързване с резултатите на ученика, допълнително стимулиране. 

Дейности за постигане на целите:
Участие на учителите в работата на Методическите обединения.



Участия в курсове и семинари, организирани от МОН, РУО на МОН, Центровете за повишаване на 
квалификацията на учителите и СБУ — Бургас.
Участие в тематични курсове и обучения, организирани в училище по теми, предложени от учителите 
/компютърна грамотност, дигитални компетентности, работа с билингви, чуждоезиково обучение, гражданско 
образование/.
Разработване на методи за управленско решение при избор на урока, съобразно груповите и индивидуални форми 
на работа.

ПРИОРИТЕТ № 9
Социално-битова и финансово-стопанска дейност.
Основни цели:
- Осигуряване оптимален размер на средствата за средно образование.
- Осигуряване на собствени средства и разпределянето им по определен нормативен ред.
- Модернизиране и реконструкция на материално-техническата база и производствено-техническата дейност
- Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в училище и извън него. 
Очаквани резултати:
- Създаване на добри материално-технически и финансови условия за ефективен учебно-възпитателен процес.
- Добра координация на финансово-стопанската дейност на Професионална техническа гимназия -  град Бургас с 
финансиращия орган -  МОН.
- Осигуряване на нормално протичане и оптимизиране на учебния и учебно -  производствения процес в Професионална 
техническа гимназия чрез усъвършенстване на материално -  техническата база.
- Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните.
- Придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната 
среда и оказване на помощ в случай на опасност.
Дейности за постигане на целите:
- Подобряване на МТБ освен със средства от бюджета на училището, и чрез средства по различни проекти и програми.
- Създаване на зони за отдих.
- Извършване на строително-ремонтни дейности.
- Извършване на профилактика на електрическата, отоплителната, водната и канализационната инсталации.
- Запознаване на всички ученици, педагогическия и непедагогическия персонал с правилата по безопасност на движението по 
пътищата в и около района на училището.



- Запознаване на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал с изискванията за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд и извършване на всички регламентирани инструктажи.
- Провеждане на практически занятия с всички ученици, педагогическия и непедагогическия персонал за действия при 
бедствия, аварии, катастрофи и пожари.
- Изготвяне и запознаване на целия колектив с противопожарното досие, съдържащо всички необходими планове, заповеди и 
инструкции.
- Подобряване на условията на труд на учители и ученици.

У.ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
>  чрез средства от бюджета на училището;
>  чрез кандидатстване по проекти.

Срокът за изпълнение на тази стратегия е 2020 - 2024 год.
Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на значителни промени в организацията на 
работа в училището или на нормативната база на средното образование.
На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план за дейностите с конкретни срокове и отговорници.
Със стратегията за развитие на Професионална техническа гимназия -  град Бургас са запознати всички членове на колектива, 
ученици и родители.


