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ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 

Комисия по проекти, национални програми и инициативи 

в Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ 

за учебната 2022 – 2023 година 

 

Приети на Педагогически съвет с Протокол №17/12.09.2022 г. 
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Съгласно Протокол №15 / 01.07.2022 г. заседание на Педагогическия съвет и заповед 

673/01.07.2022 г. на директора на ПГД „Елисавета Вазова“ комисията има следния  състав: 

Председател: Даниела Макшутова - РНИКТ 

Членове:  

1. Румяна Антова – старши учител по ПП, Иновативен дизайн; 

2. Ивелина Николова – учител по ПП, Изобразителни техники; 

3. Милена Вельова – учител по ПП, Моден дизайн; 

4. Габриела Алексиева – старши учител по Английски език; 

5. Галина Йотова – старши учител Италиански език; 

6. Дориана Крайнова – учител по Немски език; 

7. Людмила Иванова – библиотекар; 

Съгласно Протокол № 1 от 06.07.2022 г. от заседанието на Комисията по проекти, 

национални програми и инициативи за секретар беше избрана Румяна Антова. 

 

1. Основна цел на комисията: 

 Основната цел на комисията е осъществяване на целите и стратегията на гимназията:  

• Повишаване нивото на преподаване и качеството на полученото образование, в 

частност по професионална подготовка на учениците в съответствие с 

европейските стандарти.  

• Подобряване на конкурентоспособността на завършващите ученици на пазара на 

труда и повишаване имиджа на Гимназията. 

Работата по различни програми, проекти и инициативи дава възможност тези цели да 

бъдат постигнати чрез усвояване на иновативни методи за обучение, създаване за условия за 

обмен на добри практики на междуучилищно, национално и европейско ниво, придобиване на 

международен професионален опит, заедно с подобряване на езиковите умения и изграждане на 

способности за интернационална комуникация. 

2. Специфични цели: 

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

умения и компетенции; 

• Подобряване на уменията за използване на нови 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. 

 

3. 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. 

 

4. План на дейността:* 
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№ Дейност  Отговорник  Участници 
Срок за 

изпълнение 

1 Избор на секретар 
Участниците в 

комисията 

 Участниците в 

комисията 
06.07.2022 г. 

2 
Обсъждане на предложения за 

дейността на комисията 

Участниците в 

комисията 

 Участниците в 

комисията 
06.07.2022 г. 

3 
Гласуване на план за дейността на 

комисията 

Участниците в 

комисията 

 Участниците в 

комисията 
06.07.2022 г. 

4 
Продължаване на работа по проект 

Еразъм + 2021 -2022 г. 
  Даниела Шошова Текущ  

5 
Стартиране на проект Еразъм + 

2022 -2023 г. 

Дориана Крайнова и 

Галя Йотова 
Даниела Шошова Текущ  

6 
Оптимизиране на вътрешната 

структура на персонала 
Даниела Макшутова Златко Миленов 8.07.2022 г. 

7 

ИКТ -  Кандидатстване за средства 

за софтуер за професионално 

обучение 

Срок за подаване: 24.06.2022 - 

08.07.2022 

Даниела Макшутова 
Даниела 

Макшутова 
ОДОБРЕН 

8 Отново заедно - 1 етап Ивелина Николова Радка Кънчева ПРОВЕДЕН 

9 Отново заедно - 2 етап Ивелина Николова Радка Кънчева ПРОВЕДЕН 

10 Бизнесът преподава 
Милена Вельова, 

Румяна Антова 
  

01.07 - 

30.09.2022 г. 

11 

План за възстановяване и 

устойчивост - училищна STEM 

среда 

Габриела Алексиева, 

Ивелина Николова 

Галя Аралова, 

Ралица Ранчова 
 м. Ноември 

12 

Осигуряване на възможност на 

преподавателите за активно 

участие в обучителни семинари и 

проекти на национално и 

европейско ниво за повишаване на 

квалификацията. 

Румяна Антова Даниела Шошова Текущ  

13 

Работа по проект „Подкрепа за 

успех“ (при продължаване на 

проекта за уч. 2022/23 г.) 

Румяна Антова  учители  
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14 

Работа по проект „Образование за 

утрешния ден“ (при продължаване 

на проекта за уч. 2022/23 г.) 

Галя Йотова, 

Ивелина Николова 

Биляна 

Стоименова 
 

15 

Проучване и кандидатстване с 

проектни предложения по други 

национални и европейски програми 

- сайт на МОН 

https://web.mon.bg/bg/101106 

Всички участници в 

комисията 
 учители Текущ  

16 
Проучване и кандидатстване по 

предложения на РУО - София. 
Людмила Иванова  учители Текущ  

17 
Проучване и кандидатстване по 

предложения от други източници. 

Людмила Иванова, 

Ивелина Николова 
 учители Текущ  

 

*Горният план е актуален към 06.07.2022 г. Той е публикуван и общодостъпен от всички членове на 

комисията чрез MS Teams и One Drive за своевременна актуализация. Комисията ще се събира преди 

началото на новата учебна 2022 – 2023 г., след края на първи и втори учебен срок и при необходимост 

за обсъждане на нови проекти, национални програми и инициативи. 

 

 

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

• Задържане на младите квалифицирани преподаватели в училище; 

• 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 училища; 

• 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. 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ:  Д. Макшутова 

Председател на Комисия  по 

проекти, национални програми 

и инициативи 


