


 
 

РАЗДЕЛ I 
 

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА 
УЧИЛИЩЕТО 

       
      Цялостната дейност на Професионална гимназия по селско и горско стопанство-гр.Кърджали през 
учебната 2017/2018 г. протече съгласно задачите, залегнали в годишния план. В училището се 
обучаваха 134 ученици, разпределени в 6 паралелки по специалностите ‚,Горско и ловно 
стопанство“, ,,Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ и ,,Агроекология“.  
       В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, свързани със 
структурата и методиката на обучение и възпитание на учениците. За обезпечаването на учебно-
възпитателния процес има необходимите висококвалифицирани специалисти, които постоянно се 
усъвършенстват и проявяват загриженост, толерантност и зачитане на етичните норми. 
Постигнати бяха успехи по следните направления: 

 Участие  и добро представяне в Националното  състезание „Горски многобой“ ; 

 Участие в регионален и национален етап на състезанието „Млад фермер“; 

 Добро представяне на отбора по футбол и тенис на маса на общинско и областно ниво и 
завоювано 2 място; 

 Включване в проект „Твоят час“ и в проект „Ученически практики – фаза 1“; 

 Осъществява се добро сътрудничество със сродни фирми от горско и ловно стопанство , 
хранително-вкусовата промишленост, както и с различни неправителствени организации; 

 Участие в  благотворителни инициативи; 

 Активно се работеше по програми и проекти на МОН; 

 Участие в различни конференции , семинари и обучителни курсове; 
 
       Учителският колектив се състои от добре подготвени специалисти в областта на 
общообразователните и професионални учебни дисциплини. Отговорно отстояваше 
професионалните си ангажименти. На всички педагогически специалисти бе осигурена творческа 
свобода и условия за възможно най-пълно реализиране на целите на учебно възпитателния процес . 
     
      Необходимо е :  
 

 да се осигури качествено професионално образование чрез партньорство между 
работодатели и училището;  

 
 да се повиши привлекателността на изучаваните професии, съобразявайки се със 

съвременните изисквания за професионално обучение и образование;  
 

 да продължи работата по гражданското образование на учениците;  
 

 да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;  
 

 да се усъвършенства системата за квалификационна дейност на учителите;  
 



 засилване ролята на родителите и участието им в цялостното обучение и възпитание на 
учениците;  

 
 да се търсят пътища и средства за обогатяване на М Т Б;  

 
 да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличието на противообществени прояви и 

засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

РАЗДЕЛ II 

 

1.МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Мисията на ПГ по СГС е да осигурява съвременна, модерна и професионална подготовка на 

висококвалифицирани, конкурентно способни, търсени кадри в различните сфери на икономиката, способни 

да се реализират в условията на пазарна икономика,възпитание и обучение според  държавните 

образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз,формиране на общочовешки и национални 

ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят.  

2. Визия на училището 

Утвърждава Професионалната гимназия по селско и горско стопанство  гр. Кърджали като конкурентно 

училище с модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване;училище, което ангажира, 

подпомага и стимулира учениците да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния 

живот; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена 

общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките 

ценности. 

3. Стратегически цели на училището  

-Издигане качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС; 

-Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност;в отговорна 

активна позиция при овладяването на знанията; 

-Придобива и непрекъснато усъвършенства знанията и уменията на учениците по общообразователните, 

общо техническите и специални предмети и учебната практика; 

-Формира обща култура на основата на националните и общочовешки ценности; 

-Формира нов тип поведенчески модели на учениците, в основата на които да залегнат взаимното зачитане и 

умение да отстояват правата си, достойнство и толерантност, национална идентичност и зачитане правата на 

всеки; 

-Създава условия за повишаване квалификацията на преподавателите с оглед на новите изисквания, които се 

поставят пред професионалното образование; 

-Завоюва все по-голямо доверие сред обществеността; 



-Повишава качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа 

-Участва в общински, национални и международни програми и структурни фондове на Европейския съюз и 

тяхното реализиране на практика; 

-Утвърждава чувството за принадлежност и дълг към училището от всеки ученик и учител; 

4. Приоритети в дейността на училището 

-Издига равнището на общообразователна и професионална подготовка на учениците; 

-Формира мотивационна система за реализация на учениците в гражданското общество; 

-Акцентира на компютърната подготовка за овладяване на информационните технологии; 

-Пълноценно използване на материално-техническата база; 

-Привлича и приобщава родителите към решаването на училищни проблеми и утвърждава ОБЩЕСТВЕНИЯ 

СЪВЕТ като орган, подпомагащ възпитателния и учебния процес; 

-Постига финансова стабилност на училището чрез усвояване на повече форми за финансиране и подобрява 

финансовия мениджмънт; 

-Акцентира в разработването на проекти от новия програмен период  до 2020г. 

-Разработва специфични за училището мерки и дейности в изпълнение на стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система . 

РАЗДЕЛ III 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ,СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

1.АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 изготвяне на тематични разпределения на учебния материал и на плановете на класните 

ръководители;                       

отг.учителите               срок:12.09.2018г 

 изготвяне на графици за провеждане на контролни и класни работи, консултации с ученици 

провеждане втория час на класа;            

отг.учителите                  срок:26.09.2018г. 

 изготвяне на Списък-Образец  No1  за учебната 2018/2019г. 

                                                                           отг.директора                срок:17.09.2018г. 

 преглед на задължителната документация за началото на учебната година 

                                                                           отг.директора                срок:12.09.2018г. 

 анализ на резултатите от входните нива по учебни предмети 



                                                                           отг.учителите                  срок: 5.10. 2018г. 

 

2.УЧЕБНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 формиране на МО и приемане на планове за дейността им през учебната година; 

                                                         отг.  учителите                 срок:12.09.2018г. 

 запознаване на педагогическия колектив с всички новоприети закони, наредби, указания и др. 

документи на МОН 

отг.директора       срок:12.09.2018г. 

 поддържане и обновяване сайта на училището 

oтг. ръководител ИКТ   срок: постоянен 

 създаване на условия за повишаване квалификацията на учителите чрез  

посещение на курсове през учебната година. 

отг.директора             срок:постоянен 

 в часовете на класа да се включат теми за гражданското,здравно,екологично 

възпитание,кариерното развитие на учениците,действия при терористични заплахи,действия 

при бедствия и аварии,военно обучение,БДП 

отг.кл.ръководители          срок:14.09.2018г. 

 да продължи работата за въвеждане на съвременни методи на обучение, използване на 

възможностите на информационните технологии и Интернет, на аудио-визуални и 

компютърни програми за обучение; 

отг. ръководител ИКТ                срок:постоянен 

 усъвършенстване на работата по изпълнението на Държавните образователни стандарти с 

цел гарантирано достигане на формулираните в тях очаквани резултати. Да се активизира 

работата по изграждане у учениците на умения за практическо прилагане на знанията. 

отг.учителите      срок:  постоянен 

 С оглед на по-доброто представяне на ДЗИ да се работи за повишаване на равнището на 

писмената култура и за развитие на писмената реч на учениците. Тази практика да бъде 

прилагана по всички учебни предмети. 

отг.учителите         срок:постоянен 

 среща-разговор с учениците от XII клас за организацията и провеждането на ДЗИ и 

държавните квалификационни изпити 



отг. кл.ръководители      срок: месец март2019г. 

 

3.СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година; 

отг.Кузманова    срок:14.09.2018г. 

 превантивна работа с трудовия колектив и учениците за недопускане рушене и унищожаване 

на училищното имущество; 

отг.учители,служители  срок:постоянен 

 обогатяване на М Т Б 

отг. директора срок :постоянен 

 изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и естетизация на училищния двор; 

отг.Кузманова;Митев    срок:14.09.2018г. 

 ежемесечно провеждане на медицински прегледи на учениците; 

отг. мед. лице 

 изготвяне на план за работа при зимни условия за осигуряване на нормален учебен процес; 

отг.директора;Митев                 срок:31.10.2018г. 

4.ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА 

 тържествено откриване на новата учебна година; 

отг.директора 

 отбелязване  Денят на независимостта на България; 

отг. Пасков                  срок:20.09.2018г. 

 честване Денят на народните будители; 

отг.Коева;Петева  срок:30.10.2018г. 

 изготвяне на коледен базар;новогодишна украса на училище и общежитие; 

отг.Налбантова;  Кечеджиева  срок;16.12.2018г. 

 отбелязване годишнина от гибелта на В.Левски; 

отг.Пасков срок:19.02.2019г. 



 Трети март-Ден на освобождението на България; 

отг.Пасков;Коева;Петева;          срок:01.03.2019г. 

 Седмица на гората 

Отг.Паскалев  Срок: до 02.04.2019 г. 

 участие в националното състезание „Горски многобой“ и „Млад фермер“ 

Отг.Паскалев; Кехайов;Танев;Семерджиева  Срок: до 30.04.2019 г. 

 патронен празник; 

отг.Дончев;Топалов;Петева            срок:03.05.2019г. 

 изпращане на ,,Випуск 2018/2019г“ 

отг.кл. ръководител      срок:май2019г. 

 честване на 24 май денят на българската просвета и култура и на славянската 

писменост; 

отг.Коева;Петева      срок:23.05.2019г. 

 2 юни ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България 

отг. Пасков ;Паскалев     срок:31.05.2019г. 

 участия в градски и общински чествания, тържества и спортни празници 

Отг. Шефкет    срок: постоянен 

 закриване на учебната година /28.06.2019г./  

отг. директора  

 

5.КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 Обект и предмет на контролната дейност: 

              учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 

             учебната,педагогическата и организационната работа на учителите и         

               възпитателите; 

             работата на обслужващия и помощния персонал; 



             косвен контрол върху организациите,свързани с училищните дейности. 

 Форми на контролната дейност: 

 педагогически проверки:превантивни,тематични,текущи. 

 административни проверки:на училищната документация,свързана с  учебния 

процес;на другата документация –техническа и технологична,документи за 

материалните и стоковите дейности,по трудово-правните отношения с 

персонала,свързана с финансовата дейност;проверки на социално-битовата и 

стопанската дейност; 

 проверка по спазването на:правилника за вътрешния трудов ред в училището; 

училищния правилник;изготвените графици;правилника за осигуряване на 

безопасни условия на възпитание,обучение и труд;седмично разписание;  

 проверка по изпълнение на препоръките, дадени от експерти на РУО и МОН. 

 

 Срокове: 

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за 

контролна дейност на директора,където са упоменати конкретните срокове. 

6.Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда 

А) ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ 

1.Утвърждаване на контактите с обществени,културни и научни институции с цел 

ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху 

подрастващите 

2.Участие в регионални,национални и международни проекти за обмен на 

практически опит и идеи между учители и специалисти. 

3.Задълбочаване на връзките и съвместната дейност с: 

-РУО; 

-общинска  администрация; 

-спортни  клубове и дружества; 

-детска педагогическа стая; 

-противопожарна охрана; 



Б) Взаимодействие с родителите 

1.Осъществяване на взаимодействие с родителите 

2.Ролята на Обществения  съвет за решаване на проблеми по прибирането и 

задържането на ученици,подлежащи на задължително обучение и при решаване на 

въпроси,свързани с подобряване на материалната база 

3.Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на 

синхрон между семейното и училищното възпитание 

4.Провеждане на родителски срещи  

    7. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните 

1.Задачи: 

издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им; 

изясняване на причините,довели до извършване на противообществени прояви; 

организиране на превантивна работа с ученици и родители. 

2.Форми на работа: 

провеждане на индивидуални разговори; 

провеждане на психологически изследвания; 

проучване на социални контакти. 

3.Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на 

комисията 

      8.   Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на 

движението,охрана на труда и защита при природни и други бедствия 

1.Задачи: 

формиране на система от специални знания,умения и навици,необходими за 

успешната адаптация към живота; 

прецизиране конкретните особености на училището и авариите,които могат да 

възникнат в и около него; 



осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата; 

поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на 

съответните им органи,сили и средства в случай на необходимост; 

формиране на умения и навици у учениците за мотивирано поведение при 

бедствия,отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване 

на практически умения за оказване на първа помощ. 

2.Форми на работа: 

теоретическо и практическо обучение на учениците; 

провеждане на семинари,тренинги,практикуми и др.с  

  учителите; 

превантивна работа. 

3.Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана 

на училищната комисия. 
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