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         Разработването на стратегията е продиктувано от новата динамика 

на социално-икономическите процеси и обществените очаквания за по-

високо качество на образователната и възпитателна дейност.  

         Разработката е съобразена с Националната стратегия за развитие на 

професионалното образование и обучение в Република България за 

периода 2015-2020 г.и „Европа 2020“, ЗПУО, ЗПОО, Проектите и 

Програмите за развитие на образованието в община Кърджали.    

         Основана е на разбирането,че главна ценност в образователната 

система е ученикът. 

 

 

 

 



 
 

Съдържание: 
 

I. Въведение 

 

II. Анализ на състоянието на училището и на външната среда 

 

III.Основни цели, задачи и приоритети за развитието на ПГ по СГС 

 

1. Мисия на училището 

2. Визия на училището 

3. Стратегически цели 

4. Приоритети 

 

IV. Дейности за реализиране на целите, задачите и приоритетите 

 

 V. Заключение 

 

 

I.Въведение 

 

Програмата се основава на   ефективно партньорство с всички 

участници в образователния процес, с което да се постигне качествено и 

интересно образование и обучение, да се подобри практическата 

подготовка и да се стимулират учениците да се насочват към 

професионалното образование. 

Директорът и педагогическият колектив поема отговорност да 

провежда училищна политика, в която водеща роля да има подкрепата на 

личното и индивидуално развитие и възпитание на всеки ученик, за 

осигуряване на висококвалифицирани кадри за икономиката и  да се 

преодолее ранното отпадане от системата на образованието на деца от 

социално слаби семейства. 

Стратегията подлежи на ежегодна актуализация. Приема се от 

педагогическия съвет, предварително съгласувана с обществен съвет. 

 

 

 

 

 



II. SWOT –Анализ 

 

Силни страни: 

–        ПГ по СГС  има дългогодишни традиции и резултати в  

           професионалната и образователна дейност, съобразена с    

           динамичното социално-икономическо развитие на община  

           Кърджали и региона; 

–         Притежава солиден сграден  фонд, учебни кабинети,  

           общежитие, физкултурен салон, фитнес и училищен двор; 

–         Квалифициран учителски състав; 

–        Добра реализация на учениците, завършили ПГ по СГС; 

–        Учениците имат възможността да получат освен диплома за  

          завършено средно образование и свидетелство за професионална   

          квалификация – III степен; 

–         Актуални специалности, ориентирани към пазара на труда; 

–         Добро партньорство с работодатели; 

–         Наличие на компютърни кабинети; 

–         Удобни мобилни връзки с колектива на гимназията; 

–         Умение за планиране. 

 

Слаби страни: 

–         Поради демографските промени намалява приемът след  

           завършен VIII клас; 

–         Нежелание на много ученици от VII и VIII клас да изучават  

           технически дисциплини и тяхното превръщане в професия; 

–         Ниско входно ниво на знания на постъпващите ученици, нисък    

           успех поради слабо владеене на българския език; 

–         Недостатъчна мотивация на учениците; 

–         Намалява процентът на заинтересованите и активни родители; 

–         Ограничено финансово осигуряване; 

–         Липса на навици за трайно и системно учене. 

 

Рискове: 

–         Недостиг на финансиране; 

–         Ограничен интерес на външните потребители от квалифицирана  

            работна ръка; 

–         Наличие на безработица и икономическа несигурност; 

–         Постоянен ръст на миграция; 

–         Обедняване на населението. 

 



Възможности: 

(Дейности за преодоляване на рисковете) 

–         Повишаване на квалификацията и обмяна на добри  

           педагогически практики сред учителите; 

–         Разширяване на партньорствата с производствени фирми и други  

           стабилни икономически субекти в общината; 

–         Осъвременяване на материално-техническата база по професии; 

–         Прилагане на иновативни методи и подходи в учебната и  

           възпитателна работа с учениците; 

–         Активно включване на педагози и ученици в разработване на 

           проекти; 

–         Обогатяване на извънкласната, спортната и художествената  

           Самодейност. 

 

III.Основни цели, задачи и приоритети за развитието на ПГ по СГС 

 

1.Мисия на училището 

 

Мисията на ПГ по СГС - Кърджали е да осигурява съвременна, 

модерна и професионална подготовка на висококвалифицирани, 

конкурентноспособни, търсени кадри в различните сфери на 

икономиката, способни да се реализират в условията на пазарна 

икономика. Осигуряване на образование, насочено към провокиране на 

мисленето и самостоятелността. 

 

  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. 

Сполучливо осъществява обучение по професии, свързани със селското и 

горското стопанство. Дава правоспособност за категория Ткт, В, Твк, Тпс 

–  Работа с моторни триони и храсторези.  

За обезпечаването на учебно-възпитателния процес има 

необходимите висококвалифицирани специалисти, които постоянно се 

усъвършенстват и проявяват загриженост, толерантност и зачитане на 

етичните норми. 

 



 

3.     Стратегически цели на училището 

   - Издигане качеството на процеса на обучение за постигане на   

     държавните образователни стандарти (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, общотехническите 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; 

    - 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 общообразователната и професионалната  

     подготовка на  учениците.  

    -Формира мотивационна система за реализация на учениците  

      в  гражданското общество; 

    -Акцентира на компютърната подготовка за овладяване на  

     информационните технологии; 

     -Пълноценно използва 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 разработване 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 . 

 

 

IV. Дейности за реализиране на целите, задачите и приоритетите 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ 

 

№                                 ДЕЙНОСТ ФИНАНСИРАНЕ СРОК 

1. Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на 

образователния процес-учебен 

план,програми,комисии,методически 

обединения. 

- До 15.09. 

всяка година 

2. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав. 

Делегиран бюджет 

и собствени 

приходи 

постоянен 

3. Разработване и реализиране на 

национални и европейски проекти. 

Фондове на ЕС и 

община 

Всяка 

учебна 

година 

4. Достъп на интернет до всеки кабинет. 

 

НП „ИКТ в 

училище“ и 

делегиран бюджет 

01.01.2018 г. 

5. Ремонтни дейности  на общежитие и 

училище и подобряване на МТБ. 

За малки ремонти-

делегиран бюджет. 

За основни - 

община 

постоянен 

6. Провеждане на традиционния училищен 

празник,продължаване традицията за 

Коледния базар и участия в районни и 

общински състезания. 

Делегиран бюджет 

със собствени 

приходи 

постоянен 

7. Осигуряване на столово хранене на 

учениците (Чрез отдаване на търг на 

столовата след одобряване от приемателна 

комисия) 

 

Община 01.01.2019 г. 



8. Естетизация на училищния двор и 

създаване на добра околна среда. 

 

Община; делегиран 

бюджет; собствени 

приходи; проекти 

15.09.2016 г. 

9. Създаване на интернет страница на 

училището с възможност за мнения и 

предложения от страна на ученици, 

родители и други заинтересовани страни  

Делегиран бюджет  15.09.2016 г. 

10. Ефективно работещи клубове по интереси 

 

Проекти Учебна 

2016/2017 г. 

11. Осъществяване на съвместни дейности с 

родители 

 

Делегиран бюджет постоянен 

12. Създаване на ученически съвет,който 

активно да участва в управлението на 

училището 

Делегиран бюджет постоянен 

13. Организиране на срещи за учениците с 

бъдещи работодатели 

Делегиран бюджет постоянен 

14. Участие в състезания по професии  Делегиран бюджет постоянен 

15. Прилагане на диференциран подход към 

изоставащите ученици-личностна 

подкрепа 

- постоянен 

16. Подпомагане  кариерното  ориентиране на 

учениците чрез съвместна работа с 

центъра за кариерно ориентиране в 

гр.Кърджали 

- постоянен 

 

    1. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: 

а) Установяване  знанията на учениците чрез провеждане на входно 

ниво на новопостъпилите и останалите ученици; 

б) Разработване на  вътрешно-училищни единни критерии за оценка 

на резултатите от общообразователната и професионална 

подготовка на учениците; 

в)въвеждане  в  учебния процес на съвременни и спомагателни 

учебно-технически средства, мултимедия, компютърни програми и 

тестове. 

 

2. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ: 

         а) Обогатяване  на  ритуалите за отбелязване на националните  

         празници, празнични украси, художествени програми, спортни  

         дейности; 



б) Формиране на  европейски тип на гражданско поведение чрез 

спазване на законите и общоприетите правила; 

в) Недопускане  налагането на идеологически и религиозни 

доктрини, както и дискриминация на основата на пол, народност, 

етническа принадлежност и религия; 

г) Организиране  участия в прегледи, състезания, изяви на 

училищно, общинско, регионално ниво, национални и училищни 

празници; 

д) Провеждане на  учебни екскурзии за запознаване със значими 

археологически, етнографски и други центрове на културно-

историческото наследство, както и за  професионалното развитие и 

обучение на учениците. 

 

 3. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

а) Създава вътрешно-училищна структура за повишаване на 

професионалното равнище на учителите; 

б) Осигурява възможности за участие на учителите в регионални и 

национални квалификационни форми. 

 

   4.УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШНО-УЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ: 

а)Педагогическият съвет съгласува, утвърждава и приема 

документи, отчети и дейности, които осигуряват учебно-

възпитателния процес и са съобразени с указанията за организиране 

на учебната година;  утвърждава планове, седмично разписание и 

графици за учебната година; 

б)Анализира и оценява резултатите от извършените дейности. 

 

5.СЪВМЕСТНА  РАБОТА  СЪС  СЕМЕЙСТВОТО  И 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА: 

а)Създаване  на  трайни контакти и взаимодействие между класните 

ръководители, учители и родители  за единство при възпитанието на 

учениците; 

б)Провеждане на  родителски срещи  по утвърден график; 

в) Срещи с юристи и служители на МВР за превенция на 

престъпността и корупционни практики. 

 

 

 

 

 



 

 

V. Заключение 

 

         Срок за изпълнение на тази стратегия е периода 2016-2020 година.  

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година и в случаи 

на значителни промени в организацията на работа в училището или на 

нормативните актове за средното образование. 

  На основата на тази Стратегия всяка година се изработва годишен 

план с конкретни срокове, ресурси (материални, трудови и финансови) и 

отговорници. 

 

Стратегията е приета на заседание на Педагогическия съвет с 

Протокол  № 10 / 08.09.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

Директор: ………………………… 

                      ( Христо Петров ) 
 

 


