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УТВЪРДИЛ 

ДАНИЕЛА ШОШОВА 

ДИРЕКТОР  
 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

за дейността на 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“ 

за учебната 2021/2022 г. 

 

 Разработен от училищна работна група в състав:  

Таня Петкова- старши учител по математика и ПП  

Емилия Христова - старши учител по БЕЛ  

Виктория Николова - старши учител по математика  

Галя Йотова - старши учител по италиански език  

Стела Танева  - старши учител по БЕЛ 

 Приет на заседание на Педагогически съвет с Протокол №16 от 

01.09.2021 г. 

 Утвърден със Заповед № 743/02.09.2021 г. на директора на ПГД 

„Елисавета Вазова 

 

РАЗДЕЛ I. Визия, принципи, цели и приоритети 

в дейността на гимназията 
 

Визия 

Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ осигурява придобиването на 

средно образование и квалификация по професия в двата гимназиални етапа – първи от VІІІ до 

Х клас и втори от ХІ до ХІІ клас. Училището предлага качествена общообразователна и 

професионална подготовка, съобразена с държавните образователни стандарти и с изискванията 

на Европейския съюз, базирана върху национални и общочовешки демократични ценности, 

осигуряваща пълноценна реализация на пазара на труда, и/или в продължаващото образование. 

Получените знания, умения и компетенции позволяват ефективно социално включване на 

учениците като граждани и професионалисти в ситуация на динамично променящите се 

социални условия. Създава възможности за хоризонтален и вертикален растеж на 

педагогическите специалисти и условия за ефективна работа в екип, както за подкрепа на 

личностното развитие на всеки ученик, така и за изграждане на позитивен организационен 

климат и развитие на училищна общност. 

 

Основни принципи 

**Равен достъп до качествено образование за всеки ученик; 

**Равнопоставеност и недопускане на дискриминация за всеки ученик; 
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**Ориентираност на образованието към интересите и мотивацията на ученика и към 

способността му да прилага усвоените компетентности на практика; 

**Хуманизъм и толерантност; 

**Запазване и развитие на българската образователна традиция; 

**Иновативност и ефективност на педагогическите практики; 

**Прозрачност на управлението; 

**Законосъобразност на дейностите и политиките; 

**Приемственост между добрите практики и новите политики; 

**Инициативност и гъвкавост; 

**Всеобхватност; 

**Баланс между права и отговорности; 

**Демократичност на участието; 

**Обективност, точност и валидност на оценката; 

**Подкрепа на развитието. 

 

 

Приоритети: 

 

1. Осигуряване на високо ниво на общообразователна подготовка, съобразена с 

държавните образователни стандарти. 

2. Повишаване равнището на подготовката и компетентността по български език на 

всеки ученик, съобразно държавния стандарт. 

3. Повишаване на чуждоезиковата подготовка и развитие на умения за общуване на 

чужди езици. 

4. Осъществяване на качествено професионално образование и обучение, 

гарантиращо успешна реализизация на пазара на труда или в продължаващото обучение. 

5. Овладяване на информационните технологии и развитие на умения за живот в 

технологично общество. 

6. Намаляване броя на учениците отпаднали от образователната система и 

превръщане на усвояването на професия в привлекателна възможност за учене. 

7. Осигуряване на личностна подкрепа за развитие на способностите на всеки 

ученик. 

8. Гарантиране на защитена и безопасна среда за образование, обучение и развитие 

за всеки участник в училищната общност, без дискриминация и насилие. 

9. Разширяване на възможностите за повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти и другите служители. 

10. Разширяване на сътрудничеството с държавни и местни институции, 

неправителствени организации, родители и други. 

 

Основна цел 
Да се създадат условия за пълноценно интелектуално, емоционално, социално, духовно-

нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик, съобразно потребностите, 

способностите и интересите му, и осигуряване на възможност за получаване на качествена 

общообразователна и професионална подготовка.
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Стратегическа цел 1  

Да се създадат възможности за повишаване качеството и резултатите от 

образователния процес и усвояването на професия, и за придобиване на знания, 

умения и компетентности необходими за успешна личностна и професионална 

реализация на учениците и съобразени с изискванията на държавните образователни 

стандарти  

  

Стратегическа цел 2  

Да се създадат възможности за прилагане на гъвкави подходи за организация 

и провеждане на професионалното образование и обучение, съобразени с 

изискванията на държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация 

по професия, Националната квалификационна рамка, Европейската 

квалификационна рамка, Закона за професионалното образование и обучение и 

пазара на труда  

  

Стратегическа цел 3  

Да се осигурят възможности за подкрепа на личностното развитие на всеки 

ученик в училищна среда и в системата на местните органи и структури  

  

Стратегическа цел 4  

Да се създадат условия за превръщането на училището в желана, безопасна и 

защитена територия за ученика и за всички работещи в него  

  

Стратегическа цел 5  

Да се поддържат условия за създаване на демократично функциониращи 

общности за повишаване качеството и обществения контрол върху образованието  

   

Стратегическа цел 6  

Да се осигурят и гарантират възможности за актуализиране и допълване 

квалификацията на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал и 

осъществяване на подкрепа за кариерно развитие  

  

Стратегическа цел 7  

Да се задълбочат контактите с организации и институции, работещи за 

осигуряване на най-добрия интерес на всяко дете и превенция на възможни рискове  

 

Стратегическа цел 8  

Да се разширят възможностите за прозрачно управление, администриране, 

контрол върху качеството и публичност на училищните политики  
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РАЗДЕЛ II. Дейности за реализиране на целите и приоритетите 
 

Дейностите за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес са представени 

в КАЛЕНДАРЕН ПЛАН и са изгответни съобразно МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В 

УСЛОВИЯТА НА COVID – 19: 

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

2021/2022 учебна година 

 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК Отговорник   

1 2 3 4   

 

м. СЕПТЕМВРИ 

 

 
 

1. 
Приемане на Правилника за дейността на 

училището за учебната 2021/2022 г. 
10.09.2021г. 

Работна група 

Председател: 

Радка Кънчева 

 

Членове: 

Галя Аралова 

Йорданка Николова 

Пламен Дилков 

Станка дечева 

Марияна Станкова 

Адриана Виденова 

Камелия 

Бисолнакова 

  

2. 

 

Изготвяне и приемане на Годишния план за 

дейността на училището за учебната 2021/2022 г. 

10.09.2021 г. 

 

Работна група: 

Таня. Петкова, 

Емилия Христова 

Виктория Николова, 

Галя Йотова, 

Стела Танева 
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Изготвяне на годишни планове за работата на: 

Методическите обединения: 

- Общообразователна подготовка - 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1; 
- Професионална подготовка - 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2; 

- На класните ръководители - 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

02.09-

08.09.2021г. 

 

 

Председатели: 

 

Г. Аралова, 

 

Дж. Бонева 

 

Г. Алексиева 

  

4 

УЧИЛИЩНИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ/УРГ/  и ПОСТОЯННИТЕ УЧИЛИЩНИ 

КОМИСИИ/ПУК/ изготвят училищната документация- планове /програми 

/мерки/инструктажи и др.  за дейността на  училището през учебната 2021/22 

година, които са неразделна част от Годишния план, като приложения 

Срок : до 15.09. 21г. 
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7 

Изготвяне на учебни програми и тематични 

годишни разпределения по съответните учебни 

предмети: ООП; ОбПП; РПП; СПП. 

03.09-

14.09.2021г. 

ЗДУД 

ЗДУПД 

Учители 

  

8. 

Осъществяване на дейности за вътрешна и 

външна квалификация на педагогическите 

специалисти /семинари, дискусии, практикуми, 

работни срещи, информационни масиви и др. 

текущ 

от септември 

2021 г. 

до юни 

2022 г. 

Директор 

ЗДУД, ЗДУПД, 

ЗДУТД, 

Учители, 

Външни обучители 

  

9. 

Приемане на програма за превенция на ранното 

напускане на училище и на програма за 

предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвимите 

групи 

11. 09.2020 г. 
Директор  

Пед. съветник 
  

10. 

Създаване на екипи за проучване на 

потребностите, планиране и оказване на обща 

или допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на учениците 

текущ 

от септември 

2021 г. 

до юни 2022 г. 

Директор 

ЗДУД 

Учители 

Пед.съветник 

 

  

11. 

Изготвяне и приемане на план за 

индивидуална/ОРЕС форма на обучение на 

ученици 

04.09.2021 г. 

Директор 

ЗДУД 

ЗДУПД 

  

12. 

Изпълнение на дейностите, включени в 

училищния план за насърчаване и повишаване на 

грамотността на учениците. 

текущ 

от септември 

2021 г. 

до юни 2022г. 

М. Илчева 

Ст. Танева 

Е. Христова 

М. Станкова 

  

13. 

Изработване на правилник за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд 

09.09.2021 г. 

В.Петров 

Дж.Бонева 

Б.Николова 

М.Дамянова 

М.Николова 

  

14. 

- Провеждане на начален инструктаж по 

безопасни и здравословни условия на труд и 

обучение, защита при природни бедствия и 

аварии. 

- Периодичен инструктаж 

11.09 -

21.09.2021 г. 

 

 

След всяка 

ваканция 

Директор 

В.Петров 
  

15. 
Организиране и техническо обезпечаване на 

общоучилищни инициативи/ритуали 

текущ 

от септември 

2021 г. 

до юни 2022г. 

Г.Алексиева, 

Б.Стоменова 

М.Станкова 

Г.Йотова 

Б.Николова 

М.Дамянова 

Л.Иванова 

В.Петров 

  

16. 
Участие в септемврийски/октомврийски 

съвещания по предмети 

по график на 

РУО 

Директор, 

ЗДУД 

Учители 
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17. 15 септември-Откриване на учебната година 15.09.2021 г. 

Директор 

Ем.Христова 

Таня Петкова 

В. Петров 

Б. Николова 

П. Дилков 

  

18. Ден на София 17.09.2021 г. 
К.Ноткова 

Ив.Николова 
  

19. 
22 септември – Отбелязване обявяването на 

Независимостта на България 
21.09.2021 г. 

К. Георгиева 

Ал.Веселинова 

Пл.Петков 

  

20. 
26 септември – Отбелязване на Ден на 

европейските езици 
25.09.2021 г. 

Й.Николова 

Г.Алексиева 

Г.Йотова 

Д. Крайнова 

Й. Каварджикова 

В.Петров 

К.Ноткова 

  

м. Октомври   

1.  
Докладване на ученици за отпускане на 

стипендии 

/постоянна комисия/ 

октомври 

2021 г. 

Комисия за 

отпускане на 

стипендии 

  

2.  Межународен ден на учителя 05.10.2021 

Ем.Христова 

Д.Коцева 

Г.Аралова 

Н.Гергова 

  

3.  

Работа по превантивни програми: Провеждане на 

семинарни занимания с новопостъпили ученици 

от VIII клас на теми: „Преодоляване на агресивно 

поведение и училищен тормоз”, „Права и 

отговорности в училище“, „Общуване и 

себепредставяне“ 

октомври 

2021 г. 

 

ноември 

декември 

2021 г. 

Хр.Величкова 

Кл. р-ли на 8 

класове 

  

4.  Отбелязване празника на художниците 
18 октомври 

2021г. 

 

Л. Коларова 

Н. Васева 

Пл. Петков 

К. Бисолнакова 

Б. Стоименова 

Ив.Николова 

Моника Гавраилова 

  

5.  
Обмяна на образователни практики с други 

училища /по договаряне/ 

октомври 2021 

- юни 2022 г. 
Директор   
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м. НОЕМВРИ 

1.  
1 ноември – Организиране на честване на Ден на 

народните будители 
01.11.2021 г. 

Ст.Танева  

Н.Васева 

Ал.Веселинова 

  

2.  
16 ноември – Отбелязване на Ден на 

толерантността 
16.11.2021 

Хр.Величкова 

Н.Васева 

Ал.Веселинова 

  

3.  
17 ноември – Организиране на инициативи за 

превенция на насилието 
17.11.2021 

Хр.Величкова 

М.Илчева-10 а 

Й.Каварджикова-

10б 

А.Виденова-10 в 

Б. Стоименова 10г 

Б.Николова-10 д 

  

4.  

20 ноември – Организиране на инициативи за 

отбелязване на Международен ден за правата на 

детето 

19.11.2021 

Д.Касапинова 

М.Станкова 

Здр.Пужева 

Т.Петкова 

  

 М. ДЕКЕМВРИ   

1.  

1 декември Организиране на инициативи за 

отбелязване на  Международния ден за борба 

срещу СПИН 

01.12.2021г. 

Хр.Величкова 

Д. Маринова 12г 

В. Николова 11б 

Л. Коларова 8 a 

 

2.  Честване на патронния празник на училището 04.12.2021 
Директор 

Кл. р-ли 
 

3.  
10 декември  Отбелязване на Международен ден 

за правата на човека 
10.12.2021г. М.Илчева-10 а  

4.  

Работа по превантивни програми: Организиране 

на среща с инспектор ДПС и полицейски 

инспектор, отговарящи за района на гимназията, 

на тема: „Деца в конфликт със закона“ 

Среща с инспектор от СДВР на тема: „Рискови 

поведения – селфи, игри с предизвикателства и 

др.“ 

декември 

2021 

 

декември 

2021 

Цв.Попова ЗДУД 

Външни експерти 
 

5.  

Организиране и провеждане на конкурс за модни 

скици за участие в национален конкурс „Млади 

таланти в модата“  (вътрешно-училищен I етап) 

 

декември 

2021 

Учители по 

професионална 

подготовка 
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6.  Провеждане на коледни тържества 23.12.2021 

Директор 

ЗДУТД 

Комисия ИРП 

Кл.р-ли 

Учители ФВС 

В. Петров 

 

  

7.  
Организиране на конкурс за изработване на 

сурвачки 

02.12-20.12 

2021  

Ив.Николова 

К.Бисолнакова 

Н. Васева 

Хр. Ангелова 

  

8.  

Участие в общински кръг на олимпиадите по 

учебни дисциплини (в гимназията съгл. Заповед 

на Министъра за организиране на национални 

олимпиади и състезания) 

декември 

2021г. 

януари, 

февруари 

2022г. 

Цв. Попова ЗДУД, 

Учители 
  

9.  
Организиране и провеждане на бяло, зелено и 

синьо училище 

декември 

2021г. 

април, юни 

2022г. 

Директор   

 М. ЯНУАРИ   

1.  
Работа по превантивни програми: Организиране 

на семинарни занимания с ученици на тема: 

„Опасности от употреба на алкохол и наркотици” 

януари 2022г. 

февруари 

2022г. 

Пед. съветник 

А.Виденова 10 в 

Г. Аралова – 8 б 

Здр.Пужева – 11 г 

 

  

1.  

Провеждане на периодичен инструктаж по 

безопасни и здравословни условия на труд и 

обучение, защита при природни бедствия и 

аварии 

04.01.- 

08. 01.2022г. 

Директор 

Лице ЗБУТ 

Кл. р-ли 

  

2.  

Подготовка на отборите, разработване на модели 

и портфолио за участие в конкурс „Млади 

таланти в модата“ ( национален – по график на 

МОН) 

януари, 

февруари, 

март, 

април 

2022г. 

Учители по 

професионална 

подготовка 

  

3.  
Изготвяне на график за дежурствата през ІІ 

учебен срок 
Януари 2022 г. 

Здр.Пужева 

Дж.Бонева 

Д.Касапинова 

  

 М. ФЕВРУАРИ   

1.  
Провеждане на заседание на комисията за 

отпускане на стипендии 

След 06 

февруари 

2022г. 

Комисия за 

отпускане на 

стипендии 
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2.  14 февруари -Честване на „ Деня на влюбените“ 14.02.2022г. 

Дж. Бонева 11а 

Б.Стоименова-10 г 

Д. Коцева 

  

3.  
19 февруари – Отбелязване годишнина от 

обесването на Васил Левски 
18.02.2022г. 

Ст.Дечева 9б  

Пл. Дилков 
  

4.  

Работа по превантивни програми: „Опасности от 

злоупотреба с лични данни, непозволено 

заснемане“ 

февруари 

2022г. 

май 2022г. 

Пед. съветник 

ЗДУТД 
  

5.  

Подготовка на класирани ученици за участие в 

областен кръг на олимпиадите по съответните 

предмети (съгл. Заповед на Министъра за 

организиране на ученически олимпиади и 

състезания) 

февруари, 

март, май 

2022г. 

ЗДУД, 

Учители 
  

 М. МАРТ   

1.  
1 март –Организиране на инициативи за 

отбелязване на празника „Баба Марта“ 
01.03.2022г. 

Д.Маринова-12 г 

Ал.Веселинова 

Ив.Николова 

  

2.  
3 март – Отбелязване деня на Освобождението на 

България 
03.03.2022 г. 

Ст.Дечева-9б 

Ал.Веселинова 
  

3.  
8 март –Организиране на инициативи за Ден на 

жената 
08.03.2022г. 

М.Илчева-10 а 

Д.Коцева 

Адр.Виденова-10 в 

Л.Коларова-8 а 

  

4.  14 март- Ден на числото ПИ 14.03.2022г. 

Д.Касапинова 

Т.Петкова 

В. Николова 

Р. Кънчева 

  

5.  Отбелязване на Ден на франкофоните 18.03.2022  Йорданка Николова   

6.  Отбелязване на Световния ден на водата 22.03.2022 

Г.Аралова 

Д.Маринова 

Г.Йотова 

  

7.  
Организиране и провеждане на “Ден на 

отворените врати“ 

Март- април 

2022г. 

Директор 

ЗДУД 

ЗДУПД 

Комисия ИРП 

Пед. състав 

  м. АПРИЛ 

1.  
Организиране и провеждане на пробна ДЗИ и 

НВО, и пробни изпити по специалности за 

придобиване на професионална квалификация 

от 01.04 до 

15. 04. 2022г. 

ЗДУД, 

ЗДУПД 

Учители на 10 и 12 

клас 

2.  Участие в конкурс „Млади таланти в модата“ април Директор 
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( национален – по график на МОН) 2022г. ЗДУПП 

Учители по 

професионална 

подготовка 

3.  Отбелязване на Деня на Земята 22.04.22 г. 

Учители по 

природни и 

обществени науки 

Ив.Николова 

  

4.  
23 април – Отбелязване на Световен ден на 

книгата и авторското право 
25.04.2022г. 

Ст.Танева 

Н.Васева 

Л.Иванова 

  

5.  

27 април – Отбелязване на Световен ден на 

дизайна 

 

27.04.2022г. 

К. Бисолнакова 

Р.Антова  

М.Кичукова 

Б.Стоименова 

Л.Коларова 

Ив.Николова 

Елена Пеева 

К. Георгиева 

Хр. Ангелова 

  

м. МАЙ 

1.  
9 май – Провеждане на инициативи за Ден на 

Европа 
09.05.2022г. 

Учители по чужди 

езици и ученици 

Ал.Веселинова 

  

2.  
Провеждане на Ден на ученическото 

самооуправление 
09.05.2022г. 

Педагогически 

съветник  

Ученици 

  

3.  Изпращане на випуск 2021/2022учебна година 13.05.2022 

Директор  

Класни 12-ти 

класове 

Класни 11-ти 

класове 

В.Петров 

Б.Николова 

  

4.  Организиране на спортен празник в ПГД 19.05.2022 

Директор 

учители по ФВС 

Кл. Р-ли 

  

5.  
Организация и провеждане на Държавни 

зрелостни изпити 

Теория: 18.05. 

2022 

20.05. 2022 

 

Практика: 

23.05.2022 

26.05.2022 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУПД 

Учители 
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6.  

24 май – Отбелязване на Деня на светите братя 

Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност. 

23.05.2022 

Ст. Танева 

Н.Васева 

Г.Алексиева-9 г 

Д.Крайнова 

В.Петров 

  

7.  Организиране на Абитуриентски бал Май 2022 

Директор 

Кл. р-ли на 12-ти 

класове 

 

 
 

м. ЮНИ 

1.  1 юни Отбелязване на деня на детето 1.06.2022г. 
Класни 

ръководители 8 клас 
  

2.  2 юни Организиране честване на Ден на Ботев 2.06.2022г. 
М.Илчева 

М.Станкова 
 

 

 

3.  
5 юни – Отбелязване на Международен ден за 

опазване на околната среда 
03.06.2022 

Г.Аралова – 8 б 

Г.Йотова 
  

4.  

Национално външно оценяване 10 клас 

БЕЛ 

Математика 

Чужд език /по желание/ 

Дигитални способности /по желание/ 

 

14.06.2022 

16.06.2022 

Учители по 

предмети 
  

5.  Връчване на дипломи на випуск 2022 г. 15-20.06.2022 

Директор 

Класни 

ръководители 

  

6.  

Обсъждане на резултатите от екипното 

взаимодействие при работата с ученици със СОП, 

с хронични заболявания, с надарени ученици, 

ученици с трудности в усвояването и ученици в 

риск 

21.06-24.06 

2022г. 

ЗДУД 

Класни 

ръководители 

Учители-членове на 

екипи за подкрепа 

Пед. съветник 

 

 

 

 

7.  Отчет на МО и Комисии Юни 2022г. 

ЗДУД 

Председатели на 

МО и Комисии 

  

8.  Закриване на учебната година 30.06.2022 

Директор 

ЗДУД, ЗДУТД 

М.Станкова 

Д.Ноткова 

К.Райнов -ФВС 

Й.Каварджикова 

  

9.  Производствена практика- 10 и 11 клас м. юли 
Директор 

Учители МО ПП 
  

 

Заб. Проектно- мобилни дейности по НП и Еразъм+ 

1. „ Иновации в действие“, гр. Кърджали, гр. Ловеч  м. март- м. юли 

2. КД1 „ Развитие на бъдещи дизайнери“- Португалия, гр. Брага,  м. февруари- м. юли 

3. КД2 „ Foster  the digital transition in VET schools”, Чехия, Кипър, Португалия, Турция 
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РАЗДЕЛ III.  План за дейността на Педагогическия съвет  

през 2021/2022 учебна година 

 
 

А. Общи положения - чл. 263. (1) от ЗПУО  

Педагогическият съвет в училището заседава в присъствена/ хибридна 

( присъствена + виртуална) среда  : 

1. Приема Стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към 

нея план за действие и финансиране;  

2. Приема Правилник за дейността на училището;  

3. Приема училищния учебен план;  

4. Приема формите на обучение;  

5. Приема Годишния план за дейността на училището;  

6. Приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;  

7. Приема мерки за повишаване качеството на образованието;  

8. Приема училищната документация- планове/правила/програми/мерки/инструктажи и др. 

9. Предлага на директора разкриване на занимания по интереси;  

10. Прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи;  

11. Определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;  

12. Определя ученически униформи;  

13. Участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на 

училищната общност;  

14. Запознава се с бюджета на  училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;  

15. Периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото 

на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите 

с цел подобряване на образователните резултати;  

16. Упражнява други правомощия, определени с нормативен акт (напр. Избор на секретар 

при изготвяне на протоколите от ПС и др.)  
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Б. Задължения на лицето, което изготвя протокол с пореден номер  от заседание на 

Педагогическия съвет ( секретар - протоколчик)  

1. Водене на протокол по време на заседанията на ПС, с отразена пълна, коректна и точна 

информация. 

2. Протоколът от заседанието на ПС се изготвя и  класира до десет дни след деня на 

заседанието, подписва се от секретаря и директора с печат на училището. Класьорът с 

протоколите от заседанието е неразделна част от книгата за решенията на ПС.  

3. Решенията, взети от педагогическия съвет, се вписват на ръка със син химикал в книгата 

за решенията на ПС,  подписват се от секретаря и директора с печат на училището.   

4. В началото на учебната година в книгата се вписва ръкописно поименният списък на 

членовете на Педагогическия съвет за съответната учебна година в книгата за регистриране 

на решенията на ПС 

5. Определеният секретар на ПС се задължава да се запознае с функциите и правомощията 

на ПС; съгл ВПОРЗ и по решение на директора на училището, лицето може да бъде 

възмездено за спецификата на дейността си със заповед на директора.  

 

 

 Дневен ред Срок Отговорник 

Педагогически съвет: 

Приемане на училищната документация- планове 

/програми /мерки/инструктажи и др.  за дейността на  

училището през учебната 2021/22 година, които са 

неразделна част от Годишния план, като 

приложения;  Приемане на критерии за избор на 

главен учител; Организационни въпроси 

 

10.09. 

2021 г. 

 

Директор, 

ЗДУД,  

ЗДУТД 

Комисии 

Работни групи 

Педагогически съвет: 

Отчитане на резултатите от проведеното входно 

ниво по отделните учебни предмети; Отчет за 

състоянието на училищната документация; 

Освобождаване на ученици със здравословни 

проблеми от часовете по ФВС; Информация за 

ноемврийската сесия на ученици на самостоятелна 

форма; Организационни въпроси. 

 

 

октомври 

2021 г. 

 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУТД 

Класни 

ръководители 

 

Педагогически съвет: 

Отчитане ритмичността на изпитванията; Доклад на 

класните ръководители за учебно-възпитателната 

работа и поведението на ученици; Отчет по 

Стратегията за уч. 2020/21г.; Представяне на 

 

ноември 

2021 г. 

 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУТД 

Д. Макшутова 
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учениците- стипендианти за първия уч. срок на уч. 

21/22г.; Организацияи провеждане на II 

задължителен ДЗИ; Организационни въпроси. 

Педагогически съвет: Доклад на класни 

ръководители за учебно-възпитателната работа и 

поведението на ученици; Обсъждане на 

възможности за повишаване резултатността на 

учителската работа; Обсъждане на предложения за 

план-прием за учебната 2021/2022 г.; Информация 

за януарска сесия за определяне на оценката на 

ученици в самостоятелна форма. Организационни 

въпроси. 

 

 

декември 

2021 г. 

 

 

Директор 

 

Педагогически съвет: 

Отчитане и анализ на резултатите от учебно-

възпитателната работа през I учебен срок и 

обсъждане на мерки за повишаване на 

успеваемостта и превенция на застрашените от 

отпадане ученици; Приемане на седмично 

разписание за II учебен срок, Доклад-анализ за 

контролната дейност през I учебен срок; 

Организационни въпроси. 

 

 

януари 

2022 г. 

 

 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУТД 

Кл. р-ли 

 Педагогически съвет:  

Представяне на учениците- стипендианти за II 

учебен срок; Доклад на класните ръководители за 

учебно-възпитателната работа и поведението на 

ученици; Дискусия за ефективността на мерките за 

превенция на ранно напускане на училище и за 

предоставяне на равни възможности на учениците 

от уязвими групи; Организационни въпроси. 

 

февруари 

2022 г. 

 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУТД 

Комисия 

 

Педагогически съвет:  

Доклад на Комисията ИРП за подготовката на Деня 

на отворените врати; Доклад на класните 

ръководители за учебно-възпитателната работа и 

поведението на ученици; Организационни въпроси. 

 

март 

2022 г. 

 

Директор, 

ЗДУД 

ЗДУТД 

Комисия 

Кл. р-ли 

Педагогически съвет: 

Обсъждане на предложения за спортни дейности 

през 2021/2022 учебна година; Доклад на класните 

ръководители за учебно-възпитателната работа и 

поведението на ученици; Организационни въпроси. 

 

април 

2022 г. 

 

Директор 

ЗДУД, 

Учители по ФВС 
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Педагогически съвет: 

Доклад на класните ръководители на XII- клас за 

резултатите от учебно-възпитателната работа; 

Избор на знаменна  група; Информация за 

организиране на ДЗИ, ДКИ и план-приема; 

Информация за изпитна сесия за определяне 

оценката на ученици в самостоятелна форма; 

Организационни въпроси. 

 

 

май 

2022 г. 

 

 

Директор 

Кл. р-ли - XII кл. 

ЗДУД 

ЗДУТД 

 

Педагогически съвет: 

Доклад на класните ръководители на VIII, IX, X клас 

за резултатите от учебно-възпитателната работа от 

II срок и учебната 2021/2022г; Информация за 

резултатите от ДЗИ и проведените изходни нива; 

Приемане на график за подготовка на материално-

техническа база ;Отчет на работата  на МО, ПУК и 

координационния съвет; 

Доклад-анализ за работата през учебната 2021/2022 

г. и обсъждане на мерки за повишаване на 

успеваемостта и превенция на застрашените от 

отпадане ученици; Разпределяне на учебните часове 

ИУЧ – РПП и ФУЧ и изготвяне на УУП за учебната 

2022/2023г; Информация за юлска сесия за 

определяне оценката на ученици в дневна и 

самостоятелна форма; Организационни въпроси- 

подготовка за учебната 2022/23г.. 

 

 

юни 

30.06.2022 г. 

 

 

Директор 

ЗДУД, ЗДУТД 

Кл.ръководители 

Председателите 

на МО 

Педагогически съвет: 

Доклад на класните ръководители на X  и XI клас 

Организационни въпроси- подготовка за учебната 

2022/23г. 

 

юли 2022 г. 

 

 

ЗДУД, ЗДУТД 

Кл.ръководители 

Учители по 

професионална 

подготовка 

 

1. Заседанията на Педагогическия съвет ще се провеждат веднъж месечно в четвъртък.  

2. При необходимост ще се свикват извънредни такива. 
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РАЗДЕЛ IV.  План за провеждане на родителските срещи  

през 2021/2022 учебна година 

 

Тема Срок Отговорници 

Родителско-учителска среща за новоприетите 

ученици от VIII клас за запознаване с: 

Правилника за дейността на училището; 

Правилника за осигуряване на безопасни условия 

на обучение, възпитание и труд; учебните 

предмети от учебния план; седмичното 

разписание; дневния режим; преподаватели; 

учебно-помощна литература; информация за 

застраховка на ученици и за отпускане на 

стипендии; информация за процедура за 

освобождаване от ФВС; консултации; график за 

новата учебна година; писма за информирано 

съгласие и за опериране с лични данни; 

формиране на родителски активи и общност; 

бланки с актуализирани координати; изготвяне на 

протокол; подписване на присъствени списъци от 

родителите и др. 

 

 

 

9 -10.09.2021 г. 

 

 

Цв. Попова-ЗДУД, 

Класни 

ръководители 

 

Родителско-учителска среща за учениците от IX, 

X, XI и XII клас за запознаване с: Правилника за  

дейността на училищетои необходимата 

училищна документация; учебните предмети от 

учебния план; информация за процедура за 

освобождаване от ФВС; седмичното разписание; 

дневния режим; преподаватели; учебници; 

консултации; график за новата учебна година, 

формиране на родителски активи и общност, 

обсъждане на резултатите от входните равнища и 

др. 

 

 

Октомври/ноември 

2021г. 

ЗДУД, 

ЗДУТД 

Кл. ръководители, 

Учители 

Консултативни родителско -учителски срещи по 

график 

(В зависимост от епидемиологичната 

обстановка.) 

Текущ 

Директор 

ЗДУД 

ЗДУТД 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  
 

 

  

1. План на МО „Общообразователна подготовка”  

2. План на МО „Професионална подготовка” 

3. План на МО „Класни ръководители” 

4. План на Комисия за борба и превенция на противообществените 

прояви (публикуван на  официалния сайт на Гимназият и утвърден със заповед на 

директора)  

5. План на Комисия по Етика (публикуван на  официалния сайт на Гимназият и 

утвърден със заповед на директора) 

6. План на Комисия за гражданска защита и действия при пожари, 

природни бедствия и аварии 

7. План на Комисия за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд 

8. План на Комисия по БДП 

9. План на Комисия по интериор, реклама и прием (публикуван на  

официалния сайт на Гимназият и утвърден със заповед на директора)  

10. План на Комисия по отпускане на стипендии 

11. План на Комисия по инвентаризация 

12. План на Комисия за учрежденски архив 

13. План на Комисия за дарения 

14. План на Комисия за обработка и унищожаване на лични данни 
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15. План на Комисия за иновации 

16. План на Комисия по проекти 

17. План за квалификационната дейност в  ПГД“ Ел. Вазова“ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 
 

 

 

ПЛАН 

НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ 

„ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА” 
за учебната 2021/2022 г. 

 

Председател: д-р Галя  Аралова 

Секратар: Даниела Маринова 

 

 

Състав на МО „Общообразователна подготовка“: 

 
 

Председател: д-р Галя Аралова 

Секретар: Даниела Маринова 

Членове: Преподаватели по общообразователните предмети 

 

1. Предметна комисия по Български език и литература: 

Председател: Ст. Танева 

Членове: Ем. Христова, Маргарита Илчева, Марияна Станкова 
 

2. Предметна комисия по Чужди езици: 
Председател: К. Ноткова 

Членове: В. Петров, Г. Алексиева, Д. Шошова, Г. Йотова, Й. Каварджикова, Д. Крайнова, Д. Христов, 

Й. Николова 
 

3. Предметна комисия по Обществени науки (история, гражданско образование, география, 

философски цикъл): 
Председател: Пл. Дилков 

Членове: Ст. Дечева, А. Веселинова, М. Велизаров, Цв. Попова 
 

4. Предметна комисия по Природо-математически науки (математика, информационни 

технологии, биология, физика, химия): 
Председател: Даниела Касапинова 

Членове: В. Николова, Р. Кънчева, Д. Макшутова, Здр. Пужева, Д. Маринова, Р. Ранчова, Г. Аралова 
 

5. Предметна комисия по Изкуство и спорт: 

Председател: Борянка Николова 
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Членове: В. Петров, Н. Васева, М. Дамянова, К. Райков 

 

 

СПИСЪК 
на членовете 

на МО „Общообразователна подготовка“ 

за учебната 2021/2022 година 

 

№ Имена на учителя Предметна комисия 

1. Александра Веселинова Обществени науки 

2. Борянка Николова Изкуство и спорт 

3. Валентин Петров Чужди езици, Изкуство и спорт 

4. Виктория Николова Природо-математически науки 

5. Габриела Алексиева Чужди езици 

6. Галина Йотова Чужди езици 

7. Галя Аралова Природо-математически науки 

8. Даниела Касапинова Природо-математически науки 

9. Даниела Макшутова Природо-математически науки 

10. Даниела Маринова Природо-математически науки 

11. Даниела Шошова Чужди езици 

12. Дечко Христов Чужди езици 

13. Дориана Крайнова Чужди езици 

14. Емилия Христова Български език и литература 

15. Здравка Пужева Природо-математически науки 

16. Йоанна Каварджикова Чужди езици 

17. Йорданка Николова Чужди езици 

18. Костадинка Ноткова Чужди езици 

19. Маргарита Илчева Български език и литература 

20. Марияна Станкова Български език и литература 

21. Мартин Велизаров Обществени науки 

22. Мила Дамянова Изкуство и спорт 

23. Николета Васева Изкуство и спорт 

24. Пламен Дилков Обществени науки 

25. Радка Кънчева Природо-математически науки 

26. Ралица Ранчова Природо-математически науки 

27. Станка Дечева Обществени науки 

28. Стела Танева Български език и литература 

29. Цветелина Попова Обществени науки 
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Цели: 

 
1. Да се повиши качеството на обучение и подготовка на учениците по всички общообразователни 

предмети; 

2. Да се работи по иновации и проекти; 

3. Да се подобрят уменията на учителите за работа в електронна среда; 

4. Да се създадат условия за поддържане и повишаване на професионалната квалификация и кариерното 

развитие на учителите; 

5. Екипна работа: 

 в МО за интегриране на знания и умения от различни културно образователни области; 

 между методичните обединения; 

 за осигуряване на приобщаващо образование, обща и допълнителна подкрепа на личностното 

развитие на учениците. 

 

Основни задачи: 

 
1. Качествено осъществяване на учебно-възпитателния процес по общообразователните предмети; 

2. Покриване на ДОС, успешно полагане на ДЗИ, НВО и успешно завършване на първи гимназиален етап; 

3. Разработване и използване на иновативни методи и подходи в учебно-възпитателния процес и 

утвърждаване на ПГД като иновативно училище; 

4. Формиране на умения у учителите за създаване на електронни ресурси и работа в електронна среда; 

5. Екипна работа в методичното обединение и между методичните обединения; 

6. Работа в екипи за приобщаващо, гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование и 

личностно развитие на учениците; 

7. Персонализиран подход към даровити ученици, ученици със СОП, ученици в риск и застрашени от 

отпадане; 

8. Поддържане и повишаване на професионалната квалификация и кариерното развитие на учителите; 

9. Оказване на методическа помощ на новопостъпили учители и учители с малък педагогически опит; 

10. Прилагане на мерки за запазване на физическото и психическо здраве на учителите в условия на Covid – 

19; 

11. Осигуряване, подобряване и обогатяване на материално-техническите средства на учителите за работа 

във физическа и електронна среда. 

 

 

 

Предметна комисия по Български език и литература: 

 

Основни приоритети: 
1. Прилагане на система от единни индикатори за отчитане на напредъка и нивото при усвояване на 

тематично-съдържателни области по предмета БЕЛ; 

2. В духа на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република 

България – 2021-2030 всички български младежи завършват училищното си образование като 

функционално грамотни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности;  

3. Подготовка на десетокласници за НВО и дванадесетокласници за ДЗИ 

 

Основни дейности: 

Български език 

1. Усвояване на книжовните норми на българския език; изграждане на езикова компетентност и овладяване 

на функционалната грамотност; 
2. Поведение на разбиране, като при ранжиране на процеса на разбиране най-високите нива са свързани с 

идентифициране на същностна черта и съотнасяне на типични характеристики към представител на 

даден клас; 

3. Умение за решаване на проблем като най-комплексен тип когнитивно поведение; 

4. Конструиране на свободен отговор; 

5. Работа при типология на учебното съдържание е в четири категории – факти концепти, принципи и 

процедури (серия от свързани действия за постигане на желан резултат) 

Литература 

Съставяне на текст: резюме, есе, интерпретативно съчинение, документ по зададени параметри 

 

Предметна комисия по Чужди езици (Английски, Италиански, Немски, Руски, Френски): 

 

Основни области:  
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1. Развитие на комуникативните умения на учениците в процеса на обучение по чужд език; 

2. Изграждане на нагласи в учениците за учене и обогатяване на езиковите умения през целия им живот 

(Lifelong Learning) 

 

Цели: 

1. Осъществяване на съвременно, успешно чуждоезиково обучение в условията на дигитална среда; 

2.Подобряване ефективността на обучението по чужд език, чрез използване на разнообразни методи, 

подходи и средства за преподаване 

 

Основни дейности: 
1. Изграждане у учениците на стратегии за придобиване на навици и умения  за успешно усвояване на 

чуждия език; 

2. Оказване на подкрепа на ученици със заложби, способности и  засилен интерес към овладяване на чужди 

езици; 

3. Синхронизиране на дейностите между учителите по чужд език и прилагане на единни педагогически 

изисквания към учениците при подготовката им; 

4. Синхронизиране на дейностите между учителите по Чужд език и Професионална подготовка, с цел 

усъвършенстване преподаването на Чужд език по професията; 

5. Популяризиране на добрите практики и опит в областта на чуждоезиковото обучение; 

6. Мотивиране и подготовка на учениците за участие в проекти, езикови състезания и олимпиади; 

7. Участие в дейности, предвидени в общия план на училището: 
 

  

Преметна комисия по Обществени науки (история, гражданско образование, география, философски 

цикъл): 

Основни области на работа: 

1. Създаване на умения у учениците за самостоятелно, критично и творческо мислене; 

2. Възпитание на подрастващите в патриотизъм и формиране на национално самочувствие и самосъзнание. 

Основни дейности: 

1. Покриване на ДОС при ДЗИ по съответния предмет;  

2. Осъществяване на междупредметни връзки – История и цивилизация, География и икономика, 

Философски цикъл и Гражданско обрзование; 
3. Участие във вътрешно институционални и институционални квалификации; 

4. Реализиране на споделени педагогически практики съвместно с колеги от други ПК; 

5. Участие на учителите от ПК в отбелязването на всички исторически събития и дати; 

6. Изграждане на фонд от документални, игрални и научни филми за учебния процес от членовете на ПК на 

обществените науки; 

7. Анкетно проучване сред учениците относно ползата от изучаването на предмета «Гражданско 

образовние» 

 

Предметна комисия по Природо-математически науки (математика, информационни технологии, 

биология, физика, химия): 

1. Природни науки: 
Основни области на работа са: 

 Подобряване качеството на осмислянето и преноса на знания от една предметна област към друга, 

чрез използване на интеграционния подход; 

 Осъществяване на  междупредметни връзки в рамките на отделните предмети с оглед на 

практическата им приложимост; 

 Междупредметните връзки да се основават на нормативната уредба, съотнесени към успешното 

реализиране на ДЗИ; 

 Реализация на целите чрез интеграционни уроци. 

 

2. Математика и информационни технологии: 
 Съгласно Европейската референтна рамка, математическите компетентности да се превърнат в 

приоритет за учениците, комисията работи в посока за мотивиране на учениците в обучението по 

математика, чрез междупредметни връзки показващи практическото приложение на знанията по 

математика; 

 В часовете по математика да се използва различни видове динамичен  софтуер за онагледяване и 

по-добро възприемане на материала; 
 Използване на ИТ за изготвяне на проекти и самостоятелни работи; 
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 В часовете по ИТ да се акцентира на практическите умения на учениците за работа с приложни 

програми, в помощ на обучението по други предмети; 

 Умения за презентиране и отношениеМузика към аудиторията; 

 Изготвяне и използване на онлайн тестове и методи за оценяване. 

 

Предметна комисия по Изкуство и спорт: 

Основни области на работа: 
1. Музика: Патриотично възпитание чрез музика; 

2. Изобразително изкуство: Интегративна връзка на изобразителното изкуство с другите изкуства и 

тяхната дигитализация; 

 

 

Физическо възпитание и спорт: 
 Използване на ефективни комплекси от упражнения за укрепване на здравето и развитие на 

двигателните умения на учениците; 

 Превенция на обездвижването чрез участие във вътрешноучилищни, общински, зонални и градски 

състезания по отделните видове спорт; 

 Поддържане на физическата дееспособност и диференциране на специални спортни умения; 

 Формиране на спортна култура у учениците. Повишаване на мотивацията за занимания с физически 

упражнения и спорт в свободното време и превръщането им в начин на живот. 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

№ Дейност Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. 

Избор на ръководство на методичното обединение и 

председатели на ПК 

 

Учители от МО 07.09.2021 г. 

2. 
Изготвяне и приемане на план за работата на методичното 

обединение за настоящата учебна година 

Председател на 

МО, Председатели 

на ПК, Учители от 
МО 

08.09.2021 г. 

3. 

Актуализиране и уеднаквяване на конспекти; билети и тестови 

батерии за входно и изходно ниво; поправителни, 

приравнителни изпити и изпити за самостоятелна форма на 
обучение 

 

Учители от МО 30.09.2021 г. 

4. 

Изготвяне или актуализиране на работните тематични планове 

по отделните учебни предмети ( по преценка на преподавателя) 
 

Учители от МО 13.09.2021 г. 

5. 

Запознаване и дискусия върху изследването на МОН (Институт 

за изследване на образованието) „Анализ на влиянието на ОРЕС 
върху учебния процес, учениците и учителите през учебната 

2020/2021 г.“ 

 

М. Илчева 30.10.2021 г. 

6. 

Резултати, анализ и препоръки от проведените: 
- входно ниво; 

- НВО; 

- ДЗИ по учебни предмети 

Учители от МО 

Председател на 
МО 

 
Октомври 2021 г.;  

Юни 2022 г. 

Май 2022 г. 

7. 

Вътрешноинституционална квалификация: 
- Оценяване на самостоятелното учене 

- Създаване и/или актуализиране на учителско портфолио като 

подготовка за Атестиране на педагогическите специалисти 

Ст. Танева 

Г. Аралова 

 
Ноември 2020 г. 

Октомври 2021 г. 
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8. 

Институционална квалификация: 

- Работа с мултимедиен софтуер Prezi, Google forms, 

Learningapps.org, PurposeGames, Hot Potatoes, Kahoot и др. 
- Иновативни методи, техники и интерактивност в 

преподаването 

- Дигитални ресурси и облачни технологии за обратна връзка и 

оценка на учениците в електронна среда 
- Обучение – тренинг за комуникативни умения на учителите в 

ОРЕС 

- Изграждане на умения за свирене на арфа 

 

 

 

Учители от МО 
 

 

 

 
 

В. Петров 

 

Декември 2021 г. 

 
Февруари 2021 г. 

Ноември 2021 г. 

 

Март 2021 г. 
 

Май 2022 г. 

9. 

Работна среща на тема „Споделяне на добри практики за 

подобряване на ангажираността на учениците, 

саморегулираното учене и мотивацията на учителите в 

ОРЕС“ 

 

Учители на МО Март 2022 г. 

10. 
Подготовка и участие в общински и областни кръгове на 
олимпиадите по общообразователните предмети 

Учители на МО 

по график на 

РУО: Декември 
2021 г.- Февруари 

2022 г. 

11. 
Участие в Международни и Национални конкурси 

 

 

 

по Национален 

календар за 
извънкласни 

дейности 

 

12. 

Участие в Регионални и областни обучения, конкурси и 
състезания 

 

 

 

 

при обявяване от 
РУО 

 

13. Споделени педагогически практики и тяхното обсъждане в МО 
 
 

 
при заявка 

14. 

Внедряване на иновации: 

- Национален конкурс „Млади дизайнери в интериора“; 

- Eлектронни музикални уроци 

 

 

 
до Април 2022 г. 

15. 

Работна среща на тема „Изграждане на персонализиран подход 

към даровити ученици, ученици със СОП, ученици в риск и 

ученици, застрашени от отпадане“ 

 

Учители на МО 
Декември 2021 г./ 

Април 2022 г. 

16. 

Оказване на методическа помощ на новопостъпили учители и 

учители с малък педагогически опит: 
- Мартин Велизаров 

- Кирил Райков 

 

наставници: 

 
Цвети Попова  

Мила Дамянова и 

Борянка Николова 

постоянен 

17. Участие във вътрешно училищни дейности 
 

 

 

по Календарния 
годишния план на 

ПГД 

18. 

Кандидатстване и разпределение на средствата за физическа 

активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа 
дейност по Постановление 46 на МС/19.03.2020 г. 

 

Б. Николова, 

М. Дамянова, 

К. Райков 

Февруари - 
Март 2022 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 
 

 

 

 

ПЛАН 

НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ 

„ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА” 
за учебната 2021/2022 г. 

 

 
Председател: инж. Джина Бонева 

Секретар: Ивелина Николова 

 

Състав на МО „Професионална подготовка“: 

Учителите по професионална подготовка 

 

 

Цели: 

Да се създадат условия за повишаване на професионалната подготовка на учениците за 

покриване на ДОС и прилагане на придобитите знания, умения и компетентности в практически 

ситуации; 

Да се уеднаквят критериите за оценка на знанията и уменията на учениците по предмети от 

професионалния цикъл; 

Да се работи по индивидуални учебно-познавателни задачи с децата със СОП, деца в риск и 

застрашени от отпадане; 

Да се работи с даровити деца с насърчаване и мотивиране към професионални изяви и  

постижения; 

Да се работи в екипи за приобщаващо образование; 

Да се работи в екипи за реализиране на иновативно обучение по професионалните предмети и 

реализиране на разработени проекти; 

Да се организират срещи с представители на бизнеса за професионално мотивиране и 

ориентиране на учениците; 

Да се създаде организиция за обучение в условията на епидемиологична обстановка и ОРЕС с 

учениците в съответните кабинети и ателиета по предмети; 

Да се повишава професионалната и методическата квалификация на учителите. 

Основни задачи: 

Ще се реализират чрез: 
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Организиране и осъществяване на учебно-възпитателния процес по професионалните предмети 

и училищния живот съгласно Годишния план за дейността на гимназията 

Повишаване качеството на обучението по професионалните предмети от ОПП, РПП, СПП и 

ЗПП; 

Покриване на ДОС, постигане на високи резултати от учениците на ДКИ по специалности и 

успешно зъвършване на трети гимназиален етап; 

Персонализиран подход към даровити ученици,  ученици в риск, със СОП и застрашени от 

отпадане; 

Работа в екипи за приобщаващо образование и личностно развитие; 

Откриване и работа с ученици с изявени способности; 

Работа в екипи за реализиране на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование; 

Създаване на условия за творчески изяви на учениците; 

Осъществяване на обмен на добри практики между учителите в и извън гимназията; 

Осъществяване на обмен на добри практики между учители и ученици; 

Рабработване и използване на иновативни методи и подходи в учебно-възпитателния процес и 

реализиране ан ПГД като иновативно училище 

Работа в екип с МО по общообразователните предмети; 

Оказване на методическа помощ на новопостъпили учители и с малък педагогически опит 

Повишаване на професионалната квалификация на учителите; 

Популяризиране на професионалните дейности и постижения в гимназията; 

 

№ 

по 

ред 

ДЕЙНОСТИ  

за изпълнение на основните задачи 
Отговорник Срок 

1 2 3 4 

I. 

ИЗБОР НА СЕКРЕТАР НА МО И 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПРЕДМЕТНИ 

КОМИСИИ 

 

учителите от МО  

по проф. Подготовка 

 - Ивелина Николова 

7 септември 

2021 г. 

II. 

ИЗГОТВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН 

ЗА РАБОТАТА НА МО 

 

Председател на МО –  

ниж. Д. Бонева, 

председатели на ПК 

7 септември 

2021 г. 

III. 
ДЕЙНОСТИ ПО УЧИЛИЩНАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА МО 
  

1. 

Актуализиране на конспекти, билети и 

критерии за провеждане на изпити за 

самостоятелна подготовка, поправителни и 

ДКИ 

Председател на МО,  

учители по ПП 

30 септември 

2021 г. 

2. 

Актуализиране и създаване на тестове по 

специалните предмети за проверка и оценка 

на входно и изходно ниво 

учители по ПП октомври 2021г. 

3. 

Актуализиране и създаване на тестове по 

специални и общотехнически предмети за 

ученици, полагащи приравнителни  

учители по ПП октомври 2021г. 

4. 

Изготвяне на доклади за резултатите от 

входно и изходно ниво по изучаваните 

професионални предмети от ЗПП  - анализ, 

изводи и препоръки 

председател на МО 

председатели на ПК 

учители по ПП 

15 октомври 

2021 г. 

5. 
Изготвяне на всеки два месеца доклади за 

отчитане на извършените дейности 

председател на МО, 

председатели на ПК, 

учители по ПП 

текущ 
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6. 

Изготвяне на срочни и годишни доклади с 

анализ, изводи и препоръки за постигнатите 

резултати по професионалните учебни 

предмети 

председател на МО, 

председатели на ПК, 

учители по ПП 

февруари/юни 

2022 г. 

    

IV. МЕТОДИЧНИ ДЕЙНОСТИ    

1. 
Осъвременяване и актуализиране на 

нагледните средства в урочната работа 
учители по ПП текущ 

2. 

Провеждане на семинар на тема: 

„Уеднаквяване на тестовите батерии за 

оценяване по даден учебен предмет“ 

председатели на ПК 
декември 

2021 г. 

3. 

Работа в екип за осъществяване на 

индивидуална работа с учениците, 

застрашени от отпадане, деца със СОП и деца 

в риск 

учители по ПП текущ 

4. 
Работа в екип с ученици за превенция на 

безпричинни отсъствия 

А. Виденова,  

К. Георгиева, 

учители по ПП 

текущ 

5. 

Работа в екип за осъществяване на 

индивидуална работа с ученици с изявени 

способности 

учители по ПП текущ 

6. 

Оказване методическа помощ на млади 

учители и учители с малък педагогически 

опит 

председател на МО 

учители по ПП 
текуощ 

7. 

Организиране и провеждане на 

производствени екскурзии и наблюдения във 

фирми;   

М. Кичукова, 

Т. Петкова,  

учители по ПП 

текущ 

8. 

Организиране и провеждане на семинари, 

пленери, „кръгла маса“, демонстрации и др. с 

цел обмяна на иновативни и добри 

професионални практики  по различните 

професионални и общообразователни 

предмети в ПГД 

Учители по ПП  

9. 
Обмяна на добри практики, опит и иновации 

със сродни училища в страната и в чужбина 

Директор, 

учители по ПП 
текущ 

10. Провеждане на открити уроци учители по ПП 
октомври 2021 г. 

май 2022 г. 

11. 
Работна среща за разработване и 

актуализиране на учителско портфолио 

председатели на ПК 

Н. Гергова, М. Кичукова, 

Н. Васева, А. Виденова, 

Елена Пеева 

ноември 2021 г. 

    

V. 
ДЕЙНОСТИ ПО ПЛАН-ПРИЕМА ЗА 

СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА 
  

 
Обсъждане на предложения за предстоящия 

план-прием   

председател на МО 

учители по ПП 

декември 

2021 г. 

 
Организиране на дейности по реализирането 

на план-приема за следващата учебна година 

председател на МО 

учители по ПП 
януари 2022 г. 

    

VI. 
ДЕЙНОСТИ ПО ГОДИШНИЯ 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ПГД 
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1. 

Организиране на изяви, свързани с 

професионални празници: 

- организиране на празник на художниците 

18 октомври, 

- отбелязване на „Световния ден на  

дизайна“ – 27 април, 

Л. Коларова, П. Петков, К. 

Бисолнакова, Б. 

Стоименова, Н. Васева, 

Моника Гавраилова; 

Р. Антова, И. Николова, К. 

Георгиева, Христина 

Ангелова, Б. Стоименова, 

К. Бисолнакова, М. 

Кичукова, Л. Коларова 

октомври 2021 

април 2022 г. – 

според Годишния 

план за дейността 

на гимназията 

2. 

Изяви в екип с  класни ръководители с 

класове в дейности по Годишния календарен 

план 

учители по ПП текущ 

    

VII. 
УЧИЛИЩНИ КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ, 

БАЗАРИ 
  

1. 

Организиране на благотворителни 

мероприятия и базари за различни празници и 

поводи  /Коледа, Великден, 8-ми март и др. и 

изработване на мартеници, суровачки, 

картички, сувенири, различни уникатни 

изделия от различни, еко- и траш-материали 

и др/ 

Учители по ПП 
декември 2021 

май 2022 г. 

2. 

Организиране и провеждане на тематични 

конкурси и изложби по изобразително 

изкуство в екип с учителите по 

общообразователните предмети /патронния 

празник на ПГД и др. поводи/ 

учители по ПП – по 

Годишния календарен 

план на ПГД 

текущ 

    

VIII

. 

РЕГИОНАЛНИ, НАЦИОНАЛНИ И ДР. 

КОНКУРСИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ 

КАЛЕНДАР НА МОН 

  

1. 

Участие на учителите от МО с желаещи и 

талантливи ученици в конкурси, изложби и 

други инициативи от Националния календар 

за изяви по интереси на учениците на МОН 

П.Петков,  

Комисия по интериор, 

учители по ПП 

текущ 

2. 

Подготовка и участие на ученици с 

ръководители в национални състезания – 

организиране на училищни състезания, 

оценяване на представените работи от 

определено жури, сформиране на екипи и 

отбори, организиране на работни групи за 

подпомагане,  

председател на МО 

учители ПП 

по график 

на МОН в 

Национален 

календар за изяви 

по интереси на 

учениците 

    

IX. 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯТА В САЙТА НА ПГД И 

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИТЕ  

  

1. 

Предоставяне на информация и снимков 

материал за постижения на ученици и 

учители от МО за сайта на училището, 

Faсebook, YouTube и др.  

директор,  

К. Бисолнакова, 

Б. Стоименова 

учители ПП 

текущ 
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2. 

Актуализиране на информацията в сайта за 

изучаваните специалности и извънкласни 

дейности 

Директор, 

учители по ПП 

 

текущ 

    

X. 

КВАЛИФИКАЦИИ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

 

  

1. 

Участие на учителите в квалификационни 

курсове и обучения, организирани от 

ръководството: 

- вършни: „Иновации в професионалното 

обучение“ 

- училищни: „Добри педагогически 

практики при организиране на 

производствени екскурзии и наблюдения 

във фирми“ 

директор, 

зам. директори 

учители ПП 

според Годишния 

план за 

квалификация на 

педагогическите 

специалисти 

2. 
Участие на учителите в квалификационни 

курсове и обучения по желание 

учители по ПП 

Т. Петкова,  

М. Кичукова 

текущ 

    

XI. 
РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ПРОЕКТИ 
  

1. 
Участие в проекти, които училището 

разработва и реализира 

директор, 

учители ПП 

текущ /съгласно 

график на МОН/ 

2. 

Работа с ученици по интереси по текущи 

проекти - Твоят час, Занимания по интереси, 

Подкрепа за успех и др. 

учители по ПП текущ 

3. 
Реализиране на спечелени училищни проекти 

– Иновативен дизайн, EU COOLтура и др. 
учители по ПП текущ 

4. 

Включване на екипи в разработване на 

проекти, свързани с професиите, изучавани в 

гимназията 

директор, 

председател на МО 

учители по ПП 

текущ 

    

XII. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ     

1. 

Изработване на изделия в и извън часовете по 

Учебна практика  по професионалните 

предмети при присъствено обучение за 

подобряване на МТБ и участия в тематични 

базари и изложби - сформиране на работни 

групи 

учители по ПП текущ 

  



30 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 
 

 
 

 

ПЛАН 

НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ 

„КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ” 

за учебната 2021/2022 г. 

 
 

Председател: Габриела Алексиева 

Секретар: Маргарита Илчева 

 

Състав на МО „Класни ръководители“: 

учителите, класни ръководители 

 

Цели:  

1. Утвърждаване на методичното обединение като център на вътрешно - 

квалификационна дейност чрез споделяне на добри практики и условия за работа в 

екип; 

2. Внедряване на иновативни подходи, методи и форми на работа за постигане на 

качествен образователен процес; 

3. Подобряване на дисциплината в училище и намаляване на броя на безпричинните 

отсъствия; 

4. Привличане на семейството като партньор на училището в обучението и възпитанието 

на децата; 

5. Разширяване на възможностите за приобщаване на учениците към всички форми на 

училищния живот в ПГД; 

6. Създаване на условия за развитието на професионалните нагласи и ценности на 

учениците. 

 

Задачи: 

1. Споделяне на добри практики за работата с ученици със СОП, хронични      заболявания 

или ученици в риск и застрашени от отпадане. 

2. Осъществяване на диалог учител – ученик при решаване на проблеми, свързани с 

учебно-възпитателния процес. 
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3. Индивидуална работа с родителите на ученици, които допускат неизвинени отсъствия 

и нарушават дисциплината в училище. 

4. Създаване на условия в методичното обединение за делова атмосфера на откритост 

при постигане на успехи и неуспехи, преодоляване на трудности и отстраняване на 

проблеми. 

5. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове, за да се постигне 

синхрон между семейството и училището. 

 

 

Дейности за постигане на целите и изпълнение на поставените задачи: 

1.  Изготвяне план за работа на Методичното обединение на класните ръководители, 

съобразен с епидемичната обстановка – Ковид-19; 

Срок: 08.09.2021г.                                             Отговорник: Председателя 

 

2.  Избор на Съвет на класа и на Ученическия съвет на гимназията; 

Срок: 30.09.2021г.                                             Отговорник: класните ръководители 

 

3. Запознаване на учениците с Правилника за вътрешния ред на гимназията, провеждане на 

инструктаж за безопасни условия на обучение и труд и др., както и с новите мерки за Ковид-

19; 

Срок: 30.09.2021г.                                              Отговорник: класните ръководители 

 

4. Провеждане на родителски срещи и консултации с родители по график, утвърден от 

Директора на гимназията; 

Срок : съобразен с графика                            Отговорник: класните ръководители 

 

5. Включване на родители при организиране на училищни и извънкласни събития; 

Срок: постоянен                                                 Отговорник: класните ръководители 

 

6. Осъществяване на официална кореспонденция с родителите през Школо с актуална 

информация за успеха и дисциплината на ученика; 

Срок: постоянен                                                  Отговорник: класните ръководители 

 

7. Изготвяне Правила на класа; 

Срок: 30.09.2021г.                                                Отговорник: класните ръководители, 

Съвета на класа 

 

8. Организиране на извънкласни дейности – посещения на музеи, театрални постановки, 

образователно кино и др. при спазването на противоепидермичните мерки за Ковид-19; 

Срок: постоянен                                                   Отговорник: класните ръководители 

9. Съдействие на методичното обединение при организирането и провеждането на 

мероприятия с цел професионалното, интелектуалното, здравното, културното развитие на 

учениците; 

Срок: постоянен                                                   Отговорник: класните ръководители 

 

10. Оказване на помощ и съдействие на новопостъпилите членове на МО и тези, с кратък 

педагогически опит;  

Срок: постоянен                                                   Отговорник: методичното обединение 

 

11. Класните ръководители съдействат за сключване на застраховка ,,Злополука‘‘ на всички 

ученици от съответния клас; 

Срок: 30.10.2021г.                                                Отговорник: Класните ръководители 
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12. Ежедневно спазване на мерките и хигиената, съобразени с разпространението на Ковид-19; 

Срок: постоянен                                                    Отговорник: дежурните ученици; класните 

ръководители 

 

13.Обмяна на методи и подходи за професионална подготовка в условията на съвременната 

дигитализация; 

Срок: постоянен                                                    Отговорник: класните ръководители 

 

14. Съвместна работа на класните ръководители по випуски за изработване на общи теми за 

час на класа; 

Срок: постоянен                                                    Отговорник: класните ръководители 

 

15. Организиране на абитуриентския бал на випуск 2021/2022г.; 

Срок: декември 2021 – май 2022г.                   Отговорник: класните ръководители на випуска 

 

16. Включване на външни лектори за теми, свързани със социално, здравно, културно, 

професионално и личностно развитие на учениците; 

Срок: постоянен                                                     Отговорник: класните ръководители 

 

17. Съвместна дейност между класния ръководител и психолога на училището; 

Срок: постоянен                                                     Отговорник: класните ръководители; 

психолога 

 

18. Организиране на външна квалификация – тренинг на класните ръководители на тема: 

„Управление на класната стая“. 

Срок: постоянен           Отговорник: методичното обединение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 
 

 
 

 

 

ПЛАН 

НА 

КОМИСИЯ ЗА БОРБА И ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА 

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 
за учебната 2021/2022 г 

Съгласно Заповед № 770/10.09.2021г. на директора на училището 
 

 

Председател: Цветелина.Попова 

 

Членове: Пламен.Дилков 

Борянка Николова 

Камелия Георгиева 

Христина Величкова 

ПРЕДМЕТ: 

1. Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни (УКБППМН) е създадена на основание чл. 2, ал. 1, т. “а” на Закона за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

2. Комисията е избрана на заседание на Педагогическия съвет на училището с протокол  № 17/ 

от 10.09.2021 год., в състав: 

Председател:  Цветелина Попова – ЗДУД 

Членове:  Пламен Дилков – старши учител по Философски цикъл; 

                 Борянка Николова – старши учител по ФВС ; 

Камелия Георгиева – старши учител по Професионална подготовка 

Христина Величкова – педагогически съветник. 
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3. Дейността на комисията е съобразена и се основава на приетите училищни правилници и 

планове. 

ЦЕЛИ НА УКПППМН: 

1. Свеждане до минимум на противообществените прояви (агресия, тютюнопушене, употреба 

на алкохол, наркотици, посегателства върху собствеността и др.) на учениците в училището. 

2.  Спомагане за по-успешно преодоляване от учениците на възникнали затруднения в училище, 

семейството и обществото. Създаване на предпоставки и условия за изграждане на 

високообразовани и подготвени за живота в демократичното общество личности. Намаляване 

на проявите на агресивност в училище. 

3.  Възпитаване у учениците на коректни и толерантни междуличностни отношения. 

 

4. Осигуряване на възможност за подготовка, приобщаване и реализация в гражданското 

общество. 

  

ЗАДАЧИ: 

1.  Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в училището. 

2.  Системно провеждане на индивидуално-възпитателна работа с ученици, извършители на 

противообществени прояви и поддържане на връзка с техните родители. 

3. Системен контрол на поведението на застрашените ученици, склонни към извършването на 

противообществени прояви. 

4.  Провеждане на спортни празници, екскурзии, културни мероприятия и други с цел 

гражданско образование и възпитание на учениците. 

5.  Координиране на дейността на комисията с държавните органи и организации, имащи пряко 

отношение към борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА УКБППМН: 

1. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на УКПППМН. 

Отговорник: Директорът                                                                            Срок: 29.10.2021 г. 

2. Осигуряване на пълен обхват на учениците, подлежащи на задължително обучение. 

Отговорник: Кл. р-ли, пед. с-к                                                                   Срок: 29.10.2021 г. 

3.  Издирване и завеждане на отчет на ученици, извършили противообществени прояви. 

Отговорник: Кл. р-ли, пед. с-к                                                                   Срок: 29.10.2021г. 

4. Картотекиране на ученици с рисково поведение. 

Отговорник: Пед.с-к, кл. р-ли                                                                     Срок: 29.10.2021г. 

5. Проучване на причините за отклонения в поведението на учениците, склонни към девиации 

и предприемане на конкретни мерки за въздействие. 

Отговорник: Кл. р-ли                                                                                   Срок: Постоянен 

6.  Проучване на причините, водещи до престъпно посегателство върху ученици (агресия, 

насилие и тормоз) 

Отговорник: Кл. р-ли, пед. с-к,                                                                 Срок: 29.10.2021 г. 
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7. Събиране на информация за състоянието на дисциплината в училище, допуснатите отсъствия 

по неуважителни причини и спазването на разпоредбите на училищния правилник. 

Отговорник: ЗДУД, кл. р-ли                                                                     Срок: 12.11.2021 г. 

8. Запознаване на училищната комисия със случаи на ученици, застрашени и/или извършили 

противообществени прояви и с деца, живеещи в неблагоприятни условия. /при необходимост/ 

Отговорник: Класни ръководители                                                           Срок: 12.11.2021 г. 

9. Провеждане на срещи с класните ръководители, в чиито паралелки има застрашени или 

провинили се ученици, с цел проследяване на тяхното развитие и стимулиране на активността 

в учебната дейност. 

Отговорник: Ръководство                                                                            Срок: постоянен 

10. Изготвяне на характеристика на картотекираните ученици, извършили противообществени 

прояви от техните класни ръководители. 

Отговорник: Класни ръководители                                              Срок: в края на I и II срок;                                                  

11. Съдействие на класните ръководители по осигуряването на материали за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

Отговорник: Педагогически съветник                                                        Срок: Постоянен 

12. Включване в плановете на класните ръководители на теми за правни знания на учениците. 

Отговорник: ЗДУД                                                                                       Срок: 30.09.2021г. 

13. Предложения пред Директора и Педагогическия съвет за налагане на санкции на учениците. 

Отговорник: Класни ръководители                                                               Срок:постоянен 

  

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА УКБППМН С УЧЕНИЦИТЕ: 

1. Индивидуална работа с проблемни деца. 

Отговорник: Пед. с-к, кл. р-ли                                                                      Срок: Постоянен 

2. Съдействие за подпомагане на деца от социално слаби семейства, когато това се явява 

предпоставка за извършване на противообществени прояви и престъпления. 

Отговорник: Кл. р-ли, пед. с-к                                                                     Срок: Постоянен 

3. Подпомагане на изоставащи ученици. 

Отговорник: Кл. р- ли, учители по предмет                                                Срок: Постоянен 

4. Провеждане на индивидуално – възпитателна, корекционна и консултативна работа с 

ученици. 

Отговорник: Пед. съветник                                                                           Срок: Постоянен 

5. Запознаване на учениците за осмисляне на основни проблеми, свързани с наркоманиите, с 

цел въздействие срещу поведението им. 

Отговорник: Пед. с-к, кл. р-ли                                                                      Срок: Постоянен 

6. Провеждане на системна разяснителна работа в часа на класа по проблемите на 

противообществените прояви сред малолетни и непълнолетните чрез подходящи и ефективни 

методи и форми. 
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Отговорник: Кл. р-ли                                                                                   Срок: Постоянен 

7. Разглеждане на теми свързани с: “Наркоманията – индивидуален и национален проблем” с 

учениците от 7-ми и 8-ми клас. 

Отговорник: Кл. р-ли, пед. с-к                                                                   Срок: Постоянен 

8. Провеждане на дискусии с учениците по теми, свързани с проблемите на наркоманиите и 

сексуалното насилие. 

Отговорник: Кл. р- ли,  Пед. с-к                                                                   Срок: Постоянен 

9. Проследяване поведението на учениците в училище, с оглед тяхното нормално развитие. 

Отговорник: Кл. р-ли, Пед. с-к                                                                     Срок: Постоянен 

10.Запознаване на всички ученици с училищния правилник. 

Отговорник: Кл. р-ли                                                                                    Срок: Постоянен 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ НА УКБППМН С РОДИТЕЛИ: 

1. Провеждане на системна разяснителна работа по правни, педагогически и психологически 

проблеми с родителите. 

Отговорник: Класни ръководители                                                              Срок: Постоянен 

2. Уведомяване на родителите на учениците, системно отсъстващи от учебни занятия. 

Отговорник: Кл. р-ли, ЗДУД                                                                         Срок: Постоянен 

3. Привличане на родителите в осъществяването на превантивна дейност с учениците за 

предпазване от противообществени прояви. 

Отговорник: Кл. р- ли, пед. с-к                                                                    Срок: Постоянен 

4. Провеждане на съвместни срещи – разговори с родителите и настойниците на учениците с 

рисково поведение. 

Отговорник: Кл. р-ли, пед. с-к, Ръководство                       Срок: Постоянен 

  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ: 

1. Създаване и поддържане на трайни връзки с редица институции и организации, подпомагащи 

дейността на УКБППМН: 

 Отдел за закрила на детето; 

 Регионална служба по заетостта; 

 Детска педагогическа стая; 

 Психодиспансер; 

 Районната и общинската комисии за борба с противообществените прояви на малолетни 

и непълнолетни; 

  Обществен съвет по образованието; 

  Хигиенна – епидемиологична инспекция /СРЗИ/; 

  Други. 

2. Изпращане на информация до районната комисия за борба срещу противообществените 

прояви сред малолетни и непълнолетни за провинили се в тежка степен ученици или за 

родители, проявили нехайство при отглеждането и възпитанието на децата си, както и за взетите 

мерки от училищната комисия. 
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Отговорник: Директор, пед. съветник                                          Срок: При необходимост 

3. Поддържане на постоянни контакти с училищното настоятелство, ученическия парламент и 

полицията с оглед успешното решаване на възникнали проблеми и нарушения. 

Отговорник: Директор, пед. съветник                                          Срок: При необходимост 

4. Набиране на информация от специализираните органи, необходима за провеждането на 

беседи в часа на класа. 

Отговорник: Педагог. съветник                                                     Срок: При необходимост 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА: 

I. ЗАСЕДАНИЕ – месец октомври 

1. Приемане на план за работа на комисията през настоящата учебна година. 

2. Изготвяне на график за провеждане на дейностите и мероприятията и посочване на 

отговорниците за тяхната организация и контрол. 

II. ЗАСЕДАНИЕ – месец декември 

1. Отчет от класните ръководители за учениците с противообществeни прояви. 

2. Обсъждане на дисциплината на картотекираните ученици и резултатите от проведените 

мерки. 

3.  Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали казуси. 

III.  ЗАСЕДАНИЕ – месец март 

1.  Приемане на информация за дейността на комисията през първия учебен срок. 

2.  Изслушване на класни ръководители, в чиито класове има ученици с рисково поведение. 

3. Обсъждане на работата с класове, които имат проблеми с дисциплината, с участието на 

учителите, които преподават в тях. 

IV.   ЗАСЕДАНИЕ – месец юни 

1. Приемане на отчета за дейността на комисията през настоящата учебна година. 

2. Обсъждане на предложения за подобряване на дейността на комисията през следващата 

учебна година. 

  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

1. Училищната комисия провежда четири редовни заседания през учебната година. 

2.  Комисията докладва на заседания на педагогическия съвет за налагане на санкции на 

провинили се ученици, извършили правонарушения. 

3. Комисията изпраща в края на всеки учебен срок информация до МКБППМН за ученици с 

противообществени прояви и за мерките, които са реализирани спрямо тях (ако има такива). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

 
 

 

 

ПЛАН 

НА 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА 
за учебната 2021/2022 г. 

 

 

 
Председател: Емилия Христова 

 

Членове: Станка Дечева 

Костадинка Ноткова 

Марияна Станкова 

Йоана Кавърджикова 

 

 

 

1. За спазване и прилагане на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали ситуации, 

касаещи взаимоотношенията в училищната общност се създава Комисия по етика, 

чиито членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от три години.  

 

2. Комисията по етика има следните функции:  

 Разглежда писмени и устни сигнали, свързани със спазването на този кодекс.  

 Прави тълкувания на Етичния кодекс.  

 

3. Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал в 

Комисията по етика.  

4. Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали и се произнася с мотивирано 

становище най-късно в едноседмичен срок. При установено неспазване на  Кодекса, 

Комисията изготвя препоръки и предлага на директора своите решения. 

 

5. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред 

Педагогическия съвет на училището. 

 

6. Всеки служител  от педагогическия и непедогическия персонал е задължен  да попълни 

Декларация, че е запознат и ще спазва настоящия Кодекс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

 
 

 
 

 

ПЛАН 

НА 

КОМИСИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА И ДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 
за учебната 2021/2022 г. 

 

 

Председател: Пламен Дилков 

 

Членове: Пламен Петков 

Мила Дамянова 

Милка Николова 

Елена Величкова 

Никола Николов 
Гошко Цеков 

 

 

 

1. Редовно провеждане на начален, периодичен и извънреден инструктаж на 

ученици, служители, учители и външни изпълнители и регистрирането му в книгите за 

инструктаж. 

                                                                                                                   Отг. Директор 

                                                                                                                    Учители специалисти 

Класни ръководители 

Пл. Петков 

М. Николова 

 

 

2. Осигуряване на непрекъснат контрол върху изправността на противопожарните 

уреди и съоръжения. Ежемесечна проверка на пожарогасители и вътрешни пожарни кранове и 

вписването им в тетрадка. Незабавно информиране на ръководството при неизправност. 

Отг. Е. Величкова 
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                                                        Пл. Дилков 

Срок: текущ 

 

3. Организиране и провеждане на противопожарна подготовка и инструктаж за 

спазване на противопожарните правила и поведение при евентуално възникване на 

пожар, в съответствие с изискванията на Правилник за прилагане на Закона за МВР и 

наредба номер 8121з-647/ 01.10.2014г. на МВР за Правилата и нормите за пожарната 

безопасност при експлоатацията на обектите. 

Отг. ЗДУТД 

Пл.Дилков 

Срок: текущ 

 

4. Периодично обучение по противопожарна подготовка на групи служители и учители за 

ползване на наличната техника в обектите по график, определен от комисията. 

Отг. Пл. Дилков 

Пл. Петков 

Кирил Райков 

Милка Николова 

Срок: текущ 

 

5. Участие на членове от комисията в часове на класа за подпомагане на класните 

ръководители в работата им по развитие на умения за реагиране в кризисни ситуации. 

Отг. Пл. Дилков 

Пл. Петков 

М. Дамянова 

Срок: I срок  до 29.10.2021г. 

II срок до 25.03.2022г. 

 

6. Организиране на игри –демонстрации за придобиване на умения за реакция в 

кризисни ситуации. 

Отг. Пл. Дилков 

Пл. Петков 

М. Дамянова 

Кирил Райков 

Срок: 

I срок до 29.10.2021г. 

II срок до 25.03.2022г. 

 

7. Създаване на организация за своевременно информиране и оповестяване на  

учащите се, при природни бедствия, аварии и катастрофи. Осъществяване връзка с  

институции за управление и координация на спасителните и неотложни аварийно- 

възстановителни работи. 

 

Отг. ЗДУТД 

М. Дамянова 

Е. Величкова 

Милка Николова 

Срок: текущ 

 

8. Организиране защитата на личния състав във възможно най-кратки срокове, 

чрез осигуряване на необходимите  индивидуални средства за 

защита, медикаменти и други. 

Отг. ЗДУПД 
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ЗДУД 

Е. Величкова 

Срок: текущ 

 

9. Да организира защитата на личния състав при бедствия , аварии и катастрофи. 

Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение. Да поддържат 

органите и групите в готовност за действия при бедствия, аварии и катастрофи. 

Отг. Пл. Дилков 

Пл. Петков 

Петър Костадинов 

Мила Дамянова 

Елена Величкова 

Никола Николов 

Гошко Цеков 

Кирил Райков 

Милка Николова 

Срок: текущ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

 
 

 
 

 

 

ПЛАН 

НА 

КОМИСИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И 

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 
за учебната 2021/2022 г. 

 

 

Председател: Валентин Петров 

 

Членове: инж. Джина Бонева 

Даниела Маринова 

Любомира Коларова 

 

Цели: 
 

Да се създадат предпоставки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд в гимназията на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал при  

спазване на установените в Република България единни, отраслови и фирмени правила, норми 

и изисквания за безопасни условия на обучение и работа, съответстващи на извършваната 

дейност.  

 

Да  се определят основните изисквания, които трябва да се спазват при провеждане на учебна 

(теоретична и практическа), възпитателна и извънучилищна дейност, и при извършване на 

трудови дейности в училището и извън него. 

 

Да се формират умения и навици за спазване на трудова, техническа и технологична дисциплина 

при изпълнение на образователната и трудовата дейност в гимназията, като  

се грижат за собствената си безопасност и спазват санитарно-хигиенните изисквания на 

работното място за превенция и в условията на епидемиологична обстановка. 

 

Да се формират умения за бързи и адекватни реакции при възникване на инцидент, трудова 

злополука, пожарна опасност, авария, земетресение и др. при следване указанията на 

проведените инструктажи. 
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Основните задачи ще се реализират чрез: 

 

Изработване и провеждане на видовете инструктажи, предвидени в нормативните документи и 

Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и 

труд. 

Работа в екип с Комисията по гражданска защите и действия при пожари, природни бедствия и 

аварии и Комисията по безопасност на движение по пътищата.  

Мотивиране на учители и ученици за включване в дейности за осигуряване на ЗБУТ. 

Провеждане на учебни евакуации при възникнали пожар,бедствие, авария, инцидент за 

формиране на умения за навременни и адекватни реакции в кризисна ситуация. 

Обхващане на групи ученици и персонал за провеждане на обучение за оказване на долекарска 

помощ и формиране на умения и навици за превенция при епидемиологична обстановка. 

 

№ 

по 

ред 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 
Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. 

Изготвяне и приемане на план за работата 

на Комисията и разпределяне на 

дейностите 

Председател на 

Комисията 

Валентин Петров 

8 септември 

2021 г. 

2. 

Изработване на Правилник за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на 

обучение, възпитание и труд   

Председател на 

Комисията 

Валентин Петров 

9 септември 

2021г. 

3. 

Актуализиране на периодичните 

инструктажи за учениците и персонала в 

гимназията 

Председател на 

Комисията 

Валентин Петров 

11 септември 

2021 г. 

4. 
Провеждане на периодичен инструктаж на 

персонала на ПГД 

Председатели на МО  

учителите от МО по 

профес. подготовка 

15 септември 

2021 г. 

5. 
Провеждане на периодичен инструктаж на 

учениците в ПГД 

Председател на 

Комисията 

Валентин Петров 

15-18 

септември  

2021 г. 

6. 

Извършване на оглед на класните стаи, 

работните помещения и другите 

помещения в училището за установяване на 

пожарна безопасност и безопасни условия 

на обучение и труд. 

Председател и членове 

на Комисията 

Домакин 

21-25 

септември  

2020 г. 

7. 
Актуализиране на видовете инструктажи за 

осигуряване на ЗБУТ в училище 

Членовете на 

Комисията 

октомври 

2021 г. 

8. 
Организиране на учебна евакуация при 

възникнал пожар или авария 

Председател и членове 

на Комисията 

ноември, 

април 

2021/2022 г. 

9. 

Периодична проверка на санитарните 

помещения за поддържане на чистота и 

изпълняване на санитарно-хигиенните 

изисквания в училището. 

Д. Бонева 

Д. Маринова 
текущ 

10. 

Периодична проверка изправността на 

уредите във физкултурния салон, 

електроуредите, контактите, кабели и др. 

учебно-технически средства 

Председател на 

Комисията – В. Петров                

Д. Бонева 

Домакин 

текущ 
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11. 

Актуализиране на инструктажите в 

учебните работилници, лаборатории, 

ателиета за безопасно обучение и труд на 

учениците 

Председател и 

членове на Комисията 
октомври 

12. 

Работа в екип за осъществяване на ред, 

дисциплина и безопасност на учениците 

през междучасията 

Председател на 

Комисията 

Дежурен учител 

текущ 

13. 

Организиране на снегопочистването на 

училищния двор при снеговалеж и 

заледявания 

Председател и  

членове на комисията 

портиер и хигиенистки 

декември- 

март 

2022 г. 

14. 

Работа в екип за осигуряване на 

безопасност в пропускателния режим в 

училището и поддържане свободен винаги 

на аварийния изход на основната сграда 

Председател и  

членове на Комисията 

Портиер 

текущ 

15. 

Мотивиране на ученици за обучение и 

оказване на съдействие за осигуряване 

безопасни условия на обучение и труд и 

оказване на навременна долекарска помощ 

на пострадал 

Председател и  

членове на Комисията 
текущ 

16. 

Сформиране на групи за действия при 

пожар, природно бедствие, авария, 

инцидент, злополука по заповед на 

директора 

Председател и  

членове на Комисията 
текущ 

17.  

Контролира годността, качеството и 

количеството на вложените хранителни 

продукти, както и количеството и 

вкусовите качества на приготвената храна. 

Д. Маринова 

Д. Бонева 

Б. Стоименова 

текущ 

18. 

Предприемане на мерки при възникване на 

инфекциозно заболяване за опазване на 

останалите ученици  в училището. 

Председател и  

членове на Комисията 

Мед. сестра 

текущ 

19. 
Участие на учителите в квалификационни 

курсове и обучения по ЗБУТ 

Директор  

Зам. директори  

според 

Годишнияплан 

за 

квалификация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

 

 
 

 
 

 

ПЛАН 

НА 

КОМИСИЯ ПО БДП 
за учебната 2021/2022 г. 

 

Председател: Даниела Маринова 

 

Членове: инж. Джина Бонева 

Мила Дамянова 

Пламен Петков 

 

 

 

Общи положения: 

1.Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните 

образователни изисквания: Система за организация и управление на дейностите, свързани с 

възпитанието и обучение по БДП в системата на предучилищното и училищно образование 

/заповед №РД09-1289/31.08.2016 г./ и се спазва Държавния стандарт за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование (НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование) изм. и доп., бр. 80 от 

28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г. 

2.Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за учениците от VIII-XІІ клас 

за учебната 2021/2022 г. 

3. Училищната комисия по безопасност на движение по пътищата /УКБДП/ има за задача да 

организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на учебно-възпитателния 

процес по безопасност на движението в училище. 

4. Планиране на извънкласни и извънучилищни дейности по БДП 

5. Работа с държавни и общински организации и структури. 

6. Комисията информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари и програми 

за обучение по БДП 
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Организация: 

1. Извършва се от директора на ПГД „Елисавета Вазова” със съдействието на комисията по БДП 

и участието на длъжностни лица от местните организации на МВР. 

2. Занятията се провеждат от учителя/учителите по БДП в Часа на класа през учебната година, 

съобразени с конкретните специфични условия за обучение. 

3. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план се 

използва: специализирана литература, учебни тетрадки, учебно методически помагала и други 

 

 

Цели: 

1. Опазване живота и здравето на учениците, в училището и извън него. 

2. 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 оказване на помощ в случай на нужда. 

3. Осигуряване знания, умения и навици за безопасно движение и за особеностите и опасностите 

на движението по пътищата. 

4. Дългосрочната цел на обучението по БДП е създаването у учениците на мислене и поведение 

на пътя, които ще им осигурят защитна система като участници в движението на база развита 

сензорика и ще им позволят да виждат, предвиждат и анализират дадена пътна ситуация в 

нейното развитие 

 

 

Основни задачи: 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната 

адаптация към условията на движението по пътя. 

2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, 

способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействията с опасен характер, 

предизвикани от уличното движение 

3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и 

неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на пътя. 

4. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението 

по пътищата. 

5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване 

правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители. 

6.Осигуряването на безопасен междуселищен превоз на ученици в съответствие с разпоредби 

на министъра на образованието и науката и нормативни актове на други компетентни орган 

 

 

Квалификация: 

През учебната 2021/2022 година на квалификация подлежат учители, както следва:  

1. Методика на преподаване на БДП подлежи 2 учители: Пламен Петков и Мила Дамянова– 

Методика на преподаване на БДП (VIII – XII) клас 
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№ 

по 

ред 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 
Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. 
Изготвяне и приемане на план за работата на 

Комисията и разпределяне на дейностите 

Председател на 

Комисията 

Даниела Маринова 

м. септември 

2021 г. 

2. 

Осигуряване на учителите по безопасност на 

движението по пътищата на съответните 

програми за изготвяне на тематично 

годишно разпределение. 

Комисия по БДП 
15 септември 

2021 г. 

3. 

Указания за работата по БДП и разглеждане 

на учебните програми VIII-XІІ клас влезли в 

сила от учебната 2018/2019 година 

Комисия по БДП 
15 септември 

2021 г. 

4.  
Провеждане на заседания на комисията по 

БДП. 

Председател 

Членове 

ежемесечно, 

при 

необходимост 

5. 

В началото на учебната година класните 

ръководители в час на класа да запознаят 

учениците с пътно-транспортната 

обстановка в района на училището 

Кл. ръководители 
м. септември 

2021 г. 

6. 

В началото на учебната година комисията по 

БДП да направи оглед на района на 

училището и при нужда да изготви 

предложение до Директора за неговото 

обезопасяване от пътно-транспортни 

произшествия и инциденти с ученици, 

учители и пешеходци. 

Комисия по БДП 
м. септември 

2021 г. 

7. 

Включване на членовете на училишната 

комисия в семинари и други форми на 

обучение. 

Директор 

Зам. директор 
постоянен 

8. 

Координиране на съвместната работа по 

безопасност на движението по пътищата с 

общинската комисия по БДП и МВР. 

 

Директор 

Зам. директори 
постоянен 

9. 

Подобряване на материално-техническата 

база по безопасност на движението по 

пътищата – помагала, табла, схеми и други 

съобразени с новите учебни програми. 

Директор 

Комисия по БДП 
постоянен 

10. 

В последната седмица на м. Ноември да се 

организират и проведат училищни 

мероприятия и дейности под мотото „Да 

опазим децата по пътищата”, свързани с 

отбелязване на Световния ден на 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспорни произшествия. 

Комисия по БДП 

Кл. ръководители 

м. ноември 

2021 г. 

11. 

Преди всяко организирано напускане на 

училищната сграда /екскурзия, поход, 

посещение на изложби, театър, музеи и 

участие в спортни дейности/, да се 

провеждат разговори с учениците за 

припомняне на правилата за безопасност на 

Учители 

не по-късно от 

три дни преди 

събитието 
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движението и същите да бъдат 

инструктирани срещу подпис. Попълва се 

Уведомително писмо от ръководителя на 

групата. 

12. 

Да се изисква съдействие от страна на КАТ 

за осъществяване на дежурства в района на 

училището по време на празници и други 

мероприятия на училището 

Директор постоянен 

13. 

Задължително да се отразяват в електронния 

дневник на класа темите по безопасност на 

движението по пътищата, съгласно 

съответните програми. 

Учители по БДП постоянен 

14. 

Работа в екип за осъществяване на ред, 

дисциплина и безопасност на учениците 

през междучасията 

Председател на 

Комисията 

Дежурен учител 

текущ 

15. Изготвяне на график за занятията по БДП. Зам. директор 

септември/ 

февруари 

2022 г. 

16. 

При възникване на пътно-транспортно 

произшествие (ПТП) с деца и ученици, 

задължително да се информира Началника 

на регионалния инспекторат по образование 

в срок от 24 часа. 

Директор постоянен 

17. 

При настъпила ПТП с дете или ученик от 

училището, завършило с нараняване или 

смърт в едноседмичен срок да се организира 

и проведе педагогически съвет и 

общоучилищна родителска среща. 

Директор 

Кл. ръководител 
постоянен 

18. 

Индивидуална работа с учениците, които 

имат опасно поведение като участници в 

уличното движение. 

Комисия по БДП 

Кл. ръководители 
постоянен 

19. 

Информация на УКБДП пред 

Педагогическия съвет за ефективността на 

обучението по БДП по отношение на: - 

уроците по БДП и осъществени 

консултации с ученици с рисково поведение 

по БДП. 

Председател 

Членове 

м. януари 

м. юни 

20. 

В края на учебната година УКБДП да 

изготви отчет за дейността си през учебната 

2020/2021 г. 

Председател 

Членове 

м. юни 

2022 г. 

 

Към плана за работата на комисията по безопасност на движението по пътищата са 

приложени и темите по БДП , „8 – 12” клас за учебната 2021/2022 година 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

 

 
 

 

 

ПЛАН 

НА 

КОМИСИЯ ПО ИНТЕРИОР, РЕКЛАМА И ПРИЕМ 
за учебната 2021/2022 г. 

 

Председател: Пламен Петков 

 

Членове: Цветелина Попова 

Радка Кънчева  

Биляна Стоимена 

Габриела Алексиева 

Галя Йотова 

Борянка Николова 

Мила Дамянова 

Валентин Петров 

Даниела Макшутова 

Людмила Иванова  

 

№ Дейност Срок Място Отговорник 

1. 
Изложба на випуск 2021, 

производствена практика и най-

доброто от 2020-21 

Септември-

Октомври 

Галерия 

Фоайе 2ет. 

Учители по 

специални 

предмети 

2. 
Срочни изложби по специалните 

предмети 

Януари - 

Февруари 

Галерия 

Фоайе 2ет. 

Учители по 

специални 

предмети 

3. Подготовка за отворени врати Март 

Галерия 

Фоайе 2ет. 

Ателиета 

Учители по 

специални 

предмети, 

членове на 

комисията 
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4. Годишни изложби по специалните 

предмети 
Май-Юни 

Галерия 

Фоайе 2ет. 

Учители по 

специални 

предмети 

5. Изложби от конкурси, състезания, 

индивидуални представяния 
Текущ 

Галерия 

Фоайе 2ет. 

Учители по 

специални 

предмети 

6. Изложби свързани с честване на 

празници 

Съответните 

празници 
Фоайе 2ет. Учители 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

 

 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

НА 

КОМИСИЯ ПО ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ 
за учебната 2021/2022 г. 

 

 

 

Председател: Радка Кънчева 

 

Членове: БорянкаНиколова 

Галя Аралова 

Йорданка Николова 

Нели Гергова 
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1. Всички документи относно СТИПЕНДИИ, се публикуват на сайта на училището, 

веднага след приемането им, в меню Обучение / Стипендии. Актуалната информация и 

съобщения относно получаване се публикуват в Новини. 

 

2. Комисията заседава в началото на учебната 2021/2022 година и определя критериите, по 

които ще се получават стипендии за цялата учебна година. 

 

3. При определянето на критериите, комисията спазва указанията на Постановление №328 

от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след 

завършено основно образовани. Тези критерии не могат да бъдат дискриминационни и 

да са в противоречие с нормативната уредба. 

 

4. Комисията представя критериите за приемане и гласуване от Педагогическия съвет. 

 

5. Комисията приема от класните ръководители подадените заявления със съответните 

приложения. 

 

6. След приемане на подадените заявления, комисията в свое заседание разглежда и 

класира кандидат-стипендиантите. Представя на директора протокол и списък за 

утвърждаване. 

 

7. При подадена жалба от ученик и/или родител/настойник/попечител се събира и изготвя 

мотивиран отговор по поставения проблем. 

 

По време на учебната 2021/2022 година, при настъпване на смърт на родител на ученик, 

комисията се събира извънредно и предлага на директора промяна в протокола и списъка на 

стипендиантите. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

 

 
 

 
 

 

 

ПЛАН 

НА 

КОМИСИЯ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
за учебната 2021/2022 г. 

 

 

Председател: Цветелина Попова 

 

Членове: Николета Васева 

Златко Миленов 

Елена Величкова 

Милка Николова 

 

 

1 Подготовка: 

 Издаване на заповет от Директо на ПГД 

 Определя се обхвата и датата на започване и приключване 

 

2. Провеждане на инвентаризацията в зависимост от: 

 Дълготрайни материални активи 

 Нематериални дълготрайни активи 

 Материални запаси 

 Касова наличност 

 

3. Документиране и осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

 

 
 

 
 

 

 

ПЛАН 

НА 

КОМИСИЯ ЗА УЧРЕЖДЕНСКИ АРХИВ 
за учебната 2021/2022 г. 

 

Председател: Цветелина Попова 

 

Членове: Радка Кънчева 

Елена Величкова 

Златко Миленов 

Таня Войнова 

Людмила Иванова 

Мария Борисова 

 

№  Дейност Срок 

1.  Изготвя вътрешни правила за дейността на училищния архив м. 09.2021 г. 

2.  

Съставя номенклатура на делата и/или списък на видовете 

документи със срокове за тяхното съхранение и изготвя 

предложения за актуализирането им 

м. 09.2021 г. 

3.  Организира внедряването на номенклатурата на делата м. 09.2021 г. 

4.  Контролира предаването на документите в училищния архив Постоянен 
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5.  

Ежегодно проверява наличността и състоянието на документите 

с постоянен срок на запазване и тези със знак „ЕК“ в 

училищния архив 

Постоянен 

6.  
Организира и участва в експертизата по ценността на 

документите 
Постоянен 

7.  
Организира подготовката и предаването на ценните документи 

в съответния държавен архив 
Постоянен 

8.  
Изготвя актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на 

съхранение 
Постоянен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

 

 
 

 

 

 

ПЛАН 

НА 

КОМИСИЯ ЗА ДАРЕНИЯ 
за учебната 2021/2022 г. 

 

Председател: Радка Кънчева 

 

Членове: Златко Миленов 

Елена Величкова 

Мария Борисова 

Резервен член: Людмила Иванова 

 

 

1. Комисията по даренията функционира на училищно ниво с оглед подкрепа на  

ръководния екип за осигуряване на целесъобразно, ефективно и прозрачно  

управление на ресурсите, в т.ч постъпващите от дарения. 

 

2. Основна цел на комисията е да осигури приемане и използване на  

постъпващите дарения в образователната институция, съобразно тяхното  

предназначение и волята на дарителите. Комисията проявява инициатива за  

получаване на дарения, съобразно идентифицирани потребности на училищно ниво.  

Участва в създаването на институционална култура, ориентирана към  

сътрудничество и взаимопомощ, както и към уважение към общественополезния  

характер на дарителството. 

 

3. Комисията по даренията взаимодейства с директора, зам.-директорите(ако не е включен 

в комисията), с членове на обществения съвет към училището, с  

потенциални дарители и спонсори, с родители на ученици и др. 

 

4. Предприема адекватни и координирани действия за набиране на средства от дарители в 

полза на ПГД „Елисавета Вазова“. 
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5. Следи за спазването на реда и условията за получаване на дарения, напрваени от 

физически или юридически лица в полза на ПГД „Елисавета Вазова“, както и контрола 

по стопанисването, използването на даренията и спазване волята на дарителите. 

 

6. Изготвя образец на бланка за „Свидетелство за дарение“, което се завежда в Книга за 

дарения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

 

 
 

 
 

 

 

ПЛАН 

НА 

КОМИСИЯ ЗА ОБРАБОТКА И УНИЩОЖАВАНЕ НА 

ЛИЧНИ ДАННИ 
за учебната 2021/2022 г. 

 

Председател: Радка Кънчева 

 

Членове: Таня Войнова 

Елена Величкова 

Мария Борисова 

 

1. Този план урежда условията и реда за обработване на лични данни, водене на регистри 

на лични данни, минималното ниво на технически и организационни мерки за тяхната 

защита и унищожаване. 

 

2. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице 

или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); 

физическо лице, което може да бъде 

идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-

специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за 

местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични 

за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, 

икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. 

 

3. „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от  

операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или 

други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение,  

адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, 

разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или 

комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. 
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4. „Регистър с лични данни“ представлява всеки структуриран набор от лични  

данни, независимо от неговия вид и носител, достъпът до които се осъществява  

съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или 

разпределен съгласно функционален или географски принцип. 

 

5. При обработването на лични данни в ПГД „Елисавета Вазова“ се спазват  

следните принципи: 

5.1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност - обработване при 

наличие на законово основание, при полагане на дължимата грижа и при 

информиране на субекта на данни; 

5.2. Ограничение на целите – събиране на данни за конкретни, изрично указани и 

легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези 

цели; 

5.3. Свеждане на данните до минимум – данните да са подходящи, свързани със и 

ограничени до необходимото във връзка с целите на обработването; 

5.4. Точност – поддържане в актуален вид и предприемане на всички разумни  

мерки за гарантиране на своевременно изтриване или коригиране на неточни данни, 

при отчитане на целите на обработването;  

5.5. Ограничение на съхранението – данните да се обработват за период с  

минимална продължителност съгласно целите. Съхраняване за по-дълги срокове е 

допустимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или 

исторически изследвания или статистически цели, но при условие, че са приложени 

подходящи технически и организационни мерки;  

5.6. Цялостност и поверителност – обработване по начин, който гарантира  

подходящо ниво на сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи  

технически или организационни мерки;  

5.7. Отчетност – администраторът носи отговорност и трябва да е в състояние да 

докаже спазването на всички принципи, свързани с обработването на лични данни. 

6. В ПГД „Елисавета Вазова“ се обработват лични данни в регистър „Лични данни на 

лица, подали заявления, жалби, предложения, сигнали и искания“. 

 

7. В регистъра се обработват следните лични данни: 

7.1. физическа идентичност: имена и паспортни данни (ЕГН, номер на лична карта, 

дата и място на издаване, адрес), месторождение, телефони за връзка и др. 

7.2. социална идентичност: данни относно образование (учебно заведение, 

образователна степен и допълнителна квалификация и специализация), както и 

трудова дейност, стаж, професионална биография, атестация, ранг, награди и 

поощрения, дисциплинарни наказания, резултати от проверки по сигнали и жалби;  

7.3. семейна идентичност – данни относно семейното положение на лицата  

(наличие на брак, развод, брой членове на семейството, в това число деца до 18 

години); 

7.4. икономическа идентичност – данни относно имотното и финансово състояние на 

лицата; 

7.5. лични данни относно съдебното минало на лицата; 

7.6. данни за здравословното състояниe на лицата. 

 

8. Технологичното описание на регистъра обхваща носителите на  

данни, технологията на обработване, срока за съхраняване и предоставяните услуги по 

регистъра. Данните в регистъра се обработват на хартиен и технически носител.  

8.1. Данните в регистъра се съхраняват до 3 /три/ месеца след приключване на 

съответния конкурс. След изтичане на цитирания период данните се унищожават, за 
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което се изготвя протокол. Унищожението се извършва посредством няколко начина, 

определени в зависимост от наличните към момента на унищожението технически 

възможности: чрез разрязване с помощта на машина – шредер и/или чрез изгаряне или 

разрушаване (отваряне) на корпуса на носителя на данни и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №15 

 

 
 

 

 

ПЛАН 

НА 

КОМИСИЯ ЗА ИНОВАЦИИ 
за учебната 2021/2022 г. 

 

 

Екип за иновации: 

Председател: д-р Г. Аралова 

Членове: инж. Мария Кичукова 

      Ивелина Николова 

      Камелия Бисолнакова 

      д-р Биляна Стоименова 

      Николета Васева 

      Любомира Коларова 

      Румяна Антова 

 

 

Концепция на иновацията: Зелено, иновативно, свързано 

 

Цел на иновацията: Интегриране на иновативните подходи, технологии и материали в дизайна 

 

Визия: Иновацията ще формира и развие:  

1. Компетентностите на учениците за работа с новите технологии и материали; 

2. Нов холистичен подход за учене и преподаване; 

3. Практически умения за участие в цялостна реализация на процеса – от идея до продукт; 

4. Способностите, необходими за адекватно, гъвкаво и мобилно адаптиране към нуждите на 

динамично развиващата се конкурентна работната среда; 

5. Пряка връзка между професионалното образование и обучение и бизнеса. 

 

Характеристика на иновацията: ПГД „Елисавета Вазова“ e утвърдена като иновативно 

училище с Решение на МС на Р България №253/22.07.2022 г. Иновацията е в направленията: 

Иновативно учебно съдържание, учебни програми и учебни планове и Иновативни методи на 

преподаване и образователна среда. Предлаганият учебен предмет „Иновативен дизайн“ засяга 

учебното съдържание и учебната програма на РПП в XI и XII клас и ще се преподава 

интегративно.  
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Общо представяне на иновацията: 

1. Целева група: През учебната 2021/2022 г. иновацията обхваща 93 ученици от ХI-те класове 

(ХI А, ХI Б, XI B, XI Г) 

2. Същност: Иновацията представлява нов учебен предмет „Иновативен дизайн“ от пет 

взаимно свързани иновативни модула:  

I модул: Зелени технологии в дизайна 

II модул: Визуална комуникация 

III модул: Компютърно проектиране и 3D принтиране 

IV модул: Биомиметичен подход в дизайна  

V модул: Виртуална реалност 

4. Начин за осъществяване на иновацията: 

През учебната 2021/2022 година ще се изучават 3 модула (Зелени технологии, Визуална 

комуникация, Компютърно проектиране и 3D принтиране) от учебният предмет „Иновативен 

дизайн“ в редовните учебни часове по Разширена професионална подготовка (РПП) с 2 (два) 

учебни часа/седмично. 

5. Преподавателски екип, който ще осъществи иновацията: 

1. д-р Галя Димитрова Аралова: магистър по биология и химия; главен учител; I ПКС  

2. инж. Мария Емилова Кичукова: магистър по интериор и дизайн за мебели, учител по 

интериорен дизайн; V ПКС 

3. Ивелина Кръстева Николова: магистър по изкуствознание; учител по изобразителни изкуства; 

V ПКС 

4. Камелия Христофорова Бисолнакова: магистър по дизайн на детската среда; учител по 

професионална подготовка; V ПКС 

5. д-р Биляна Валентинова Стоименова: магистър по графичен дизайн; учител по 

професионална подготовка 

6. Николета Пламенова Васева: магистър по изобразителни изкуства; старши учител по 

професионална подготовка, изобразителни изкуства и дизайн 

7. Любомира Тодорова Коларова: магистър по изобразителни изкуства; учител по 

изобразителни изкуства, мода и интериор; V ПКС 

8. инж. д-р Александрина Александрова Първанова: магистър по инженерен дизайн; учител по 

професионална подготовка; I ПКС (заместена от Румяна Любомирова Антова: магистър по 

управление на проекти, учител по теоретична професионална подготовка) 
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Дейности за осъществяване на основните цели: 

№ Дейност Отговорник Срок Индикатор 

1. 

Разработване на обща програма, учебни 

програми, тематични планове и учебно 

съдържание за иновативни модули: 

 

Зелени технологии в дизайна за: 

XI А 

XI Б 

XI В 

XI Г 

 

Визуална комуникация за: 

XI А 

XI Б 

XI В 

XI Г 

 

Компютърно проектиране и 3D 

принтиране за: 

XI А 

XI Б 

XI В 

XI Г 

 

 

 

 

 

 

Н. Васева 

Ив. Николова 

Г. Аралова 

Р. Антова 

 

 

Р. Антова 

Р. Антова 

Б. Стоименова 

К. Бисолнакова 

 

 

 

Л. Коларова 

М. Кичукова 

Л. Коларова 

М. Кичукова 

10.09.2021г. 

брой 

разработени 

програми 

 

 

 

4 

2. 

Вътрешноинституционална квалификация на 

педагогическите специалисти за работа с 3D 

принтери 

 

М. Кичукова 

Л. Коларова 
16.09.2021г. 

брой обучени 

специалисти 

3. 

Институционална квалификация на 

педагогическите специалисти за работа със 

софтуерни продукти 

 

К. Бисолнакова 

Б. Стоименова 

март – 

април 

2022г. 

брой обучени 

специалисти, 

брой 

сертификати 

4. 
Изграждане на партньорска и спонсорска 

мрежа с бизнеса 

М. Кичукова 

Л. Коларова 

Ив. Николова 

Б. Стоименова 

Г. Аралова 

Р. Антова 

К. Бисолнакова 

постоянен 

удостоверения 

и протоколи 

/или договори 
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5. 
Създаване и провеждане на конкурс „Млади 

дизайнери в интериора“ 

М. Кичукова 

Г. Аралова 
март 2022 г. 

включване в 

Националния 

Календар за 

извънучилищни 

дейности 

6. 

Участие във форми за споделяне на добри 

педагогически практики от иновацията по 

Национална програма „Иновации в действие“ 

екип на 

иновацията 
юни 2022 г. протокол 

7. 

Създаване на профил на иновацията в 

социална мрежа - сайт, youtube, facebook на 

училището 

 

Б. Стоименова постоянен 
брой 

преглеждания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №16 

 

 
 

 

 

 

ПЛАН 

НА 

КОМИСИЯ ПО ПРОЕКТИ 
за учебната 2021/2022 г. 

 
Председател: Румяна Антова  

 

Членове: Джина Бонева, 

Биляна Стоименова, 

Маргарита Илчева, 

Таня Петкова, 

СтелаТанева, 

Камелия Георгиева 

Елена Пеева, 

Моника Гавраилова, 

Христина Ангелова 

 

 

Съгласно Протокол № 16 от 01.09.2021 г. на Педагогическия съвет и заповед № 

743/02.09.2021 г. на директора на ПГД „Елисавета Вазова“ комисията има следния  състав: 

Председател: Румяна Антова – старши учител по професионална подготовка 

Членове:  

1. инж. Джина Бонева – старши учител по професионална подготовка; 

2. д-р Биляна Стоименова – учител по професионална подготовка - Графичен 

дизайн; 

3. Маргарита Илчева – старши учител по Български език и литература; 

4. Таня Петкова – старши учител по Математика; 

5. Стела Танева – старши учител по Български език и литература; 

6. инж. Камелия Георгиева – учител по професионална подготовка; 

7. инж. Елена Пеева – учител по професионална подготовка; 

8. Моника Гавраилова – учител по професионална подготовка; 

9. Христина Ангелова – учител по професионална подготовка. 

Съгласно Протокол № 1 от 07.09.2021 г. от заседанието на комисия „Управление на 

проекти“ за секретар беше избрана: 
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инж. Елена Пеева – учител по професионална подготовка. 

 

Основна цел на комисията: 

Основната цел на комисията е във връзка с целите и стратегията на гимназията, а 

именно: Повишаване нивото на преподаване и качеството на полученото образование, в 

частност по професионална подготовка на учениците в съответствие с европейските стандарти. 

В резултат на това се очаква подобряване на конкурентоспособността на завършващите 

ученици на пазара на труда и повишаване имиджа на Гимназията. 

Една от възможностите това да се постигне е чрез работа по различни проекти – 

европейски и национални, които дават възможност за усвояване на иновативни методи за 

обучение, условия за обмен на между-училищен и международен професионален опит, 

подобряване на езиковите умения и между-културната комуникация. 

 

Специфични цели: 

По-висока мотивираност за усвояване и повишаване на професионалните знания, 

умения и компетенции; 

 Подобряване на уменията за използване на иновативни методи за 

общообразователната и професионална подготовка на учениците; 

 Развиване на учителските способности за използване на IT технологиите за 

общообразователната и професионална подготовка на учениците; 

 Възможност за включване на повече учители и ученици в училищни проекти. 

Задачи за изпълнение: 

 Избор на най-подходящите екипи за успешна реализация на проектите; 

 Установяване на ефективни връзки с партньорски организации; 

 Подбор на най-подходящите  участници за различните проекти; 

 Изпълнение в срок дейностите по плана на комисията; 

 Рационално използване на наличните финансовите средства; 

 Опазване здравето и живота на ученици и учители при работа по проекти. 
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№ Дейност Отговорник 
Срок за 

изпълнение 

1.  Избор на секретар 
Участниците в 

комисията 
07.09.2021 г. 

2.  
Обсъждане на предложения за дейността на 

комисията 

Участниците в 

комисията 
07.09.2021 г. 

3.  Гласуване на план за дейността на комисията 
Участниците в 

комисията 
09.09.2021 г. 

4.  
Работа по проект Еразъм + „Развитие за 

бъдещи дизайнери“. 

М. Илчева 

Р. Антова 
Текущ 

5.  

Осигуряване на възможност на 

преподавателите за активно участие в 

обучителни семинари и проекти на 

национално и европейско ниво за повишаване 

на квалификацията. 

Д. Бонева 

Б.Стоименова 
Текущ 

6.  

Кандидатстване по проект за  модернизиране 

на материално-техническата база на 

училището за обучение по 

общообразователни предмети и по 

професионална подготовка, която да е 

пригодна за използване на европейски методи 

и техники на преподаване (при обявяване на 

проекта от МОН). 

Р. Антова 

М. Гавраилова 

Х. Ангелова 

Текущ 

7.  

Проучване за възможен проект и подготовка 

на проектно предложение с немскоговоряща 

държава. 

Т. Петкова 

Д. Крайнова 
Текущ 

8.  
Работа по проект „Подкрепа за успех“ (при 

продължаване на проекта за уч. 2021/22 г.) 
Т. Петкова Текущ 

9.  

Работа по проект „Образование за утрешния 

ден“ (при продължаване на проекта за уч. 

2021/22 г.) 

Б. Стоименова Текущ 

10.  Работа по проект „EU COOLтура“   Б. Стоименова 
Декември 

2021 г. 

11.  

Работа по проект „Занимания по интереси“ 

(при продължаване на проекта за уч. 2021/22 

г. 

М. Илчева Текущ 

12.  

Проучване и кандидатстване с проектни 

предложения по други национални и 

европейски програми. 

Всички 

участници в 

комисията 

Текущ 

 

Очаквани резултати от дейността на комисията: 

 Повишаване на мотивацията за учене на учениците и за работа на преподавателите; 

 Задържане на младите квалифицирани преподаватели в училище; 
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 Създаване на по-добри възможности за професионално и личностно развитие  на 

учители и ученици и намаляване на текучеството; 

 По-добра професионална реализация на завършващите ученици на пазара на труда; 

 По-добра подготовка за кандидатстване в професионални колежи и висши; 

 Адаптиране към европейските тенденции в сферата на дизайна; 

 Подобряване на уменията за комуникация в мултикултурна среда; 

 Удовлетвореност от постигнатите професионални резултати; 

 Повишаване рейтинга на Гимназията и привличане на по-мотивирани за учене 

ученици. 

 

 

 

 

  



68 

 

 


