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ГОДИШЕН ПЛАН 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ  

„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, БУРГАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 
 
 
 
 
I.  Основни приоритети в образователната политика на училището: 

 
 провеждане на качествен процес по общообразователно и професионално образование и 

обучение;  

 намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система; 

 успешна интеграция в учебната среда на учениците със специални образователни 

потребности;  

 създаване на модерна и съвременна училищна инфраструктура;  

 широко използване на информационните и комуникационни технологии в общото и 

професионалното образование и обучение;  

 повишаване квалификацията на преподавателите по общообразователна и 

професионална подготовка;  

 осъвременяване на съдържанието на професионалната подготовка чрез актуализиране на 

учебните планове и програми;  

 обвързване на практическото обучение на обучаемите  с формиране на умения в реална 

работна среда;  

 участие на бизнеса в осигуряването на места за практическо обучение в реални условия;  

 участие на бизнеса/организациите в провеждането и финансирането на дуално обучение.  
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II. Дейности за реализиране на целите и приоритетите:  
 
№ Дейност  Срок  Извършва се 

от:  
/институции и 
лица, в каква 
взаимовръзка/  

Индикатори за изпълнение  

Мерна 
единица  
/брой, 
процент/  

Базова 
стойност  

Целева 
стойнос
т  

1 Намаляване дела на преждевременно напусналите училище и възможности за 

реинтеграция в образованието 

 

1.1 Мерки за превенция на преждевременното напускане на училище и създаване на 
подкрепяща среда 

 1.1.1. Актуализиране на 

въведените специфични 

политики и мерки за превенция 

на отпадането от 

образователната система в 

съответствие със стратегията за 

развитие на училището  

09.201

8 г.  

Директор, 

класни 

ръководители,  

педагогически 

съветник, 

психолози  

Брой 

програми  

1  1 

 1.1.2. Организиране на процеса 

на приобщаващо образование- 

осигуряване на обща и 

допълнителна подкрепа, 

включващи дейности за 

превенция на обучителни 

трудности и ранно оценяване на 

риска; 

 

Учебн

ата 

2018/2

019 

годин

а 

Директор, 

класни 

ръководители,  

педагогически 

съветник, 

психолози, 

РЦПППО 

Брой 

идентифици

рани за 

обща и 

допълнител

на подкрепи 

3 % 

обхванат

и 

ученици 

от 

идентиф

ициранит

е 

 1.1.3. Организиране и 

изпълнение на допълнителни 

мерки и дейности с цел 

преоодоляване на обучителни 

затруднения- график за 

консултации, механизъм за 

идентифициране на ученици в 

риск.  

 

Учебн

ата 

2018/2

019го

дина  

директор, 

учители, 

педагогически 

съветник  

Брой 

обхванати 

ученици  

Всички и 

дентифици

рани 

Всички и 

дентифи

цирани 

 1.1.4. Организиране на 

дейностите в училището 

относно прилагане на 

механизма за противодействие 

на училищния тормоз между 

учениците 

учебн

ата 

2018/2

019 

Директор,  зам. 

Директори, 

педагогически 

съветник, 

психолози,  
класни 

ръководители 

% обхванати 

ученици 

 100% 
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 1.1.5. Изработване на училищен 

план за справяне с училищния 

тормоз 

09. 

2018г. 

Директор,  

педагогическ

и съветник, 

психолози, 

класни 

ръководители 

Брой 

планове 

 

Брой 

проведени 

консултации 

1 1 

 

 

3 

консулта

ции 

 1.1.6. Осигуряване на 

стипендии и други  стимули за 

висок успех и за реални 

постижения  

учебн

ата 

2018/ 

2019 

 

 

 

 

Директор, 

педагогически 

съвет, комисия   

Брой 

ученици с 

изяви 

 

% от общия 

брой 

ученици 

 100 

 

 

 

10% 

 1.1.7. Осигуряване  на 

транспорт за ученици от 

отдалечени малки населени 

места и такива, чиито семейства 

са с ниски доходи, безплатни 

карти за пътуване 

 

учебн

ата 

2018 

/2019 

Директор,ЗДА

СД,  гл. 

Счетоводител, 

комисия  

   

 1.1.8. Сформиран ученически 

съвет за изграждане чувство за 

отговорност, гражданска 

позиция, самосъзнание и 

осъществяване на дейности във 

връзка с приобщаващото 

образование и превенция на 

насилието; 

 

 педагогически 

съветник, уч. 

Психолози, 

класни 

ръководители 

Брой 

заседания на 

УС 

3 3 

 1.1.9. Дейности за стимулиране,  

активно участие и включване на 

ученици в мероприятия, 

свързани с отбелязване на 

празници, благотворителни и 

спортни инициативи, 

емблематични дни, конкурси, 

състезания, фестивали и др. от 

националния и общинския 

календар 

 

Съгла

сно 

сроко

вете 

на 

кампа

нии и 

събит

ия  

Директор, 

зам.директори, 

кл. 

ръководители, 

училищни 

психолози  

Процент 

ученици, 

включени в 

изяви  

0  % 

обхванат

и 

ученици 

за 

участия в 

различни 

събития 

и изяви 

 1.1.10. Ежемесечно 

проследяване и отчитане на 

отсъствията на учениците и 

движението на учениците през 

първия и втория учебен срок на 

учебната 2018/2019 година.  

учебн

ата 

2018/ 

2019  

Директор и  

кл. 

ръководители  

Брой  

месечни 

отчети 

10 10  
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 1.1.11.Участиe в екипите за 

изпълнение на Решение 

№373/05.07.2017 г.  пo 

oбxващане и задържане  в 

образователната система на 

децата и учениците в 

задължителна възраст 

учебн

ата 

2018/ 

2019 

Директор, 

училищен 

психолог, 

администратор 

на ИСРМ 

Брой 

специалисти 

3 3 

 1.1.12. Изготвяне анализ в края 

на първия учебен срок и при 

приключване на учебната 

година за състоянието и 

движението на учениците, броя 

на напусналите и мерки за 

задържане на застрашените от 

напускане ученици.  

февру

ари.20

19г.  

юли.2

019 г.  

Директор  Брой 

анализи 

2  2 броя 

анализа 

 1.1.13. Организиране на 

дейностите по осигуряване на 

подкрепяща среда- 

координиране на дейностите и 

осигуряване на допълнителна 

подкрепа при идентифицирана 

необходимост 

Авгус

т, 

септе

мври  

2018

  

Директор, 

психолог,  зам. 

директори, 

педагогически 

съветник 

Координато

р на екипите 

за обща и 

допълнител

на подкрепа, 

брой деца 

със СОП 

3 3 

 1.1.14.Въвеждане на различни 

форми за обучение на лица, 

навършили 16 години за 

допълнителна квалификация 

или преквалификация  

учебн

ата 

2018/ 

2019 

Директор, ПС, 

зам. директори, 

гл. учител  

Брой форми 

на 

квяалифика

ции 

2 2 

2  Действия по повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на 

общообразователното и професионално образование и обучение  

 2.1.Осъвременяване на 

съдържанието на 

професионалната подготовка 

чрез актуализиране на 

преподавания материал;  

 

учебн

ата 

2018/ 

2019 

ЗДУПД, 

ЗДУД и 

учители 

Изотвени 

тематични 

разпределен

ия и 

програми за 

ЗИП по 

професии, 

програми за 

разширена 

професиона

лна 

подготовка 

 

По учебен 

план 

100% 

 2.2. Доразвиване на вътрешната 

система за управление на 

качеството в училището съгл. 

чл.22, ал.2, т.15 от ЗПУО и ДОС 

за управление на качеството в 

институциите  

 

учебн

ата 

2018/ 

2019 

Директор и 

комисия по 

самооценка 

Брой 

актуализира

ни мерки 

  

 2.3. Извършване на вътрешна 

оценка на качеството чрез 
учебн Директор и 

комисия по 

Брой доклади 

за извършена 

1 1 
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самооценяване,  според 

утвърдените критерии и 

показатели и процедура 

 

ата 

2018/ 

2019 

самооценка самооценка 

 2.4.Организация и провеждане 

на стажове в чужбина; 

 

 

2018г. 

Директор, гл. 

учител 

Брой 

ученици 

5 5 

 2.5. Модернизиране на 

училищната инфраструктура;  

повишаване  взискателността 

по опазване на училищното 

имущество; 

 

учебн

ата 

2018/ 

2019 

Директор и 

ЗДАСД, 

психолози 

Брой 

подобрения; 

Брой 

констативни 

протоколи по 

състояние на 

материалната 

база 

  

 2.6. Използване на 

информационните и 

комуникационни технологии в 

процеса на образование и 

обучение; Въвеждане на 

електронен дневник 

 

учебн

ата 

2018/ 

2019 

Учители % учители  90% 

 2.7. Участие в национални 

състезания и ученически 

олимпиади  

учебн

ата 

2018/ 

2019 

ЗДУПД, 

ЗДУД, 

учители, 

педагогически 

съветник 

Брой 

участия; 

Брой 

отличени 

  

 2.8.Осигуряване на 

стипендии и други  стимули 

за висок успех и за реални 

постижения по изучаваната 

професия;  

 

учебн

ата 

2017/ 

2018 

Директор и 

комисия по 

стипендии 

   

 2.9.Участие на бизнеса в 

осигуряването на места за 

практическо обучение в 

реални условия и за 

осигуряване на заетост; 

учебн

ата 

2018/ 

2019 

Директор и 

ЗДУПД 

Брой 

договори за 

провеждане 

на практика в 

реална 

работна 

среда 

За всички 

подлежащ

и 

 

 2.10.Обвързване на 

практическото обучение на 

обучаемите с формиране на 

умения в реална работна 

среда; 

учебн

ата 

2018/ 

2019 

Директор, 

Учители по 

професионалн

а подготовка 

Брой 

ученици, 

провели 

практика в 

реална 

работна 

среда 

400 400 
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3 Дейности по актуализиране на квалификациите на учителите и преподавателите по  

общообразователна и професионална подготовка по специалността им от висшето 

образование  

 3.1. Изготвяне на план за 

квалификационна дейност 

като част от годишния план 

за дейността на 

институцията и в 

съответствие с политики и 

приоритети, определени в 

стратегията за развитие на 

училището, с установените 

потребности за повишаване 

на квалификацията на 

педагогическите 

специалисти; 

09. 

2018 

 План за 

квалификац

ионна 

дейност 

1 1 

 3.2. Утвърдени правила за 

организирането и 

провеждането на 

вътрешноинституционална 

квалификация и за отчитане 

на участието на 

педагогическите 

специалисти в предлаганите 

форми за повишаване на 

квалификацията; 

 

 Директор, гл. 

Учители, 

ЗДУД, ПС 

Вътрешни 

правила, 

включени в 

ПДУ 

1 1 

 3.3. Осъществяване на 

квалификацията на 

национално, регионално, 

общинско и вътреучилищно 

ниво, съгласно чл.221 от 

ЗПУО и чл.44 ал.5 

НАРЕДБА № 12 от 

01.09.2016 г. за статута и 

професионалното развитие 

на учителите, директорите 

и другите педагогически 

специалисти; 

учебн

ата 

2018/ 

2019 

ПГТ, РУО, 

МОН, Община 

Брой учители, 

участвали в  

квалификаци

и 

70 70 

 3.4. Разработване на 

проектно предложение за 

мобилности по европейски 

програми и проекти. 

учебн

ата 

2018/ 

2019 

Директор и 

учители 

Брой  
проектни 

предложени

я 

1 1 

 3.5. Включване на 

учителите в процедура по 

придобиване на ПКС 

учебн

ата 

2018/ 

2019 

Педагогическ

и специалисти 

Брой учители, 

придобили 

или 

повишили 

ПКС 

 

5 5 
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4 Дейности по повишаване на привлекателността на учителската професия и 

осигуряване на приемственост 

 4.1. Повишаване на 

стартовата заплата за 

повишаване престижа на 

учителската професия и 

привличане на млади 

учители в  гимназията;  

учебнат

а 

2018/ 

2019 

 % увеличение 18% 18% 

 4.2. Организиране на 

наставничество- при 

необходимост; 

учебнат

а 

2018/ 

2019 

 при 

необходимо

ст 

  

 4.3.  Актуализация на ДТВ- 

ПКС, лекторски 

възнаграждения, проверка и 

оценка на изпитни 

материали, диференцирано 

възнаграждение; 

Начало

то на 

учебнат

а 

2018/ 

2019 

Директор, 

синдикати 

В сътветствие 

с национален 

и общински 

КТД 

ВПРЗ ВПРЗ 

 4.4. Повишаване на 

основните заплати на 

всички педагогически 

специалисти 

учебнат

а 

2018/ 

2019 

Директор, 

МОН 

% увеличение 18% 18% 

5 Организационно и методическо осигуряване дейността на директори, заместник-

директори и учители  
 

 5.1. Участие на учителите в 

работни срещи по предмети 

и направления.  

октомв

ри 

2018 г.  

Председател

и на МО, 

Зам. 

директори 

Брой 

работни 

срещи  

0  100%  

 5.2. Методическа подкрепа 

на класни ръководители за 

планирането на дейности 

във връзка с развитието на  

ученическото 

самоуправление чрез 

изготвянето на:  

а) план за часа на класа с 

теми от глобалното, 

гражданското, здравното и 

интеркултурно 

образование, за кариерното 

им ориентиране и други;  

б) правила за поведението 

на паралелката, съобразени 

с Етичния кодекс на 

училищната общност 

съвместно с учениците. 

октомв

ри 

2018 г. 

Зам.-

директори, 

педагогичес

ки съветник 

Брой 

работни 

срещи 

2 2 
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 5.3. Планиране и  

провеждане на  контролни 

и класни работи по учебни 

предмети;  

Осъществяване на контрол 

върху провеждането и 

анализ на резултати 

Входя

щ и 

друг 

контро

л през 

учебна

та 

2018/2

019 

година.  

Учители, 

ЗДУД  

% учители  0  100%  

 5.4. Оказване на 

методическа помощ на 

учителите при подготовката 

на материали за 

провеждане на олимпиади и 

вътрешно оценяване по 

формат на ДЗИ и ДКИ 

През 

учебна

та 

2018/ 

2019 

година  

РУО, ЗДУД, 

ЗДУПД  

Брой 

работни 

срещи с 

учители по 

общобразова

телни и 

професионал

ни предмети  

0  4  

6 Планиране и реализиране на държавния план-прием 

 
6.1. Участие в работни 

срещи на ръководствата на 

образователните 

институции с 

представители на местния 

бизнес и ОСъвет.  

 

месец 

декемв

ри 

2018 г.  

Директор  брой срещи  2 2  

 6.2. Изготвяне на 

предложение до РУО за 

държавен план-прием за 

учебната 2018/2019 година  

Януари 

2019г.  

Директор  брой 

предложения  

1  1  

 6.3. Организиране на 

дейностите за реализиране 

на държавния план-прием  

по 

график 

и ред, 

утвърде

ни със 

заповед  

Директор, 

зам. 

директори  

% 

осъществава

не на приема 

от 

планирания 

 100%  

7 Организиране и координиране на дейностите по провеждането на държавните 
изпити  
 

 7.1. Работни съвещания с 

директори и заместник-

директори по учебната 

дейност на училищата  

м. 

февруар

и  

м. април  

м. май 

2019 г.  

Директор,  

ЗДУД, 

ЗДУПД 

Брой 

съвещания  

1  3 броя 

съвещан

ия  

 7.2.  Уведомяване на 

работодатели във връзка с 

организирането на тяхното 

участие в ДКИ- практика 

м.  

октомвр

и  2018 

ЗДУПД  

ЗДУД,  
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 7.3. Кампания по подаване 

на заявления за явяване на 

ДЗИ и ДКИ и въвеждането 

на информацията от 

заявленията в софтуерния 

продукт 

м. март 

м. юли 

2019 г. 

Директор,  

ЗДУД, 

ЗДУПД, кл. 

ръководите

ли 

% 

зрелостници  

XII. 

класове 

100% 

 7.4. Предварителни 

инструктажи на квестори и 

консултанти  

До 

15май  

2019 г.; 

10 август 

2018 г.  

Директор,  

ЗДУД  

квестори и 

консултанти 

от ПТГ  

 100%  

 7.5. Осигуряване на 

безопасни условия за 

провеждане на ДЗИ  и ДКИ–

техническа комисия, 

здравословни и безопасни 

условия в учебни кухни, 

медицински лица, охрана, 

ел.захранване, алтернативен 

интернет, видеонаблюдение  

До 10 

май  

2018 г.; 

10 август 

2018 г.  

Директор 

ЗДАСД, 

ЗДУПД,  

  100% 

 7.6. Координиране на 

процесите с РКОПДЗИ  

Май, 

юни 

2019г.;  

август 

2019 г.  

Директор    

8 Национално външно оценяване в X. Класове  
 8.1.Организиране и 

провеждане на изпита за 

Национално външно 

оценяване на дигитални 

компетентности  

График 

на МОН  

Директор, 

училищен 

координато

р  

Брой изпити  1  1 за 

учебната 

2018/201

9година  

 8.2. Организиране 

оценяването на резултатите 

на учениците  

График 

на МОН  

Директор  % оценени 

изпитни 

работи  

100%  100%  

 8.3. Изготвяне на анализ на 

резултатите от Национално 

външно оценяване  

График 

на МОН  

Директор, 

оценители  

Брой анализи  1  1  

9 Координиране и контролиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна 
документация  

 9.1. Подаване на заявки за 

задължителна документация  

В 

срокове, 

определе

ни от 

МОН и 

при 

необход

имост  

Директор, 

ЗДАСД  

брой  2  2  

 9.2. Съхраняване на 

документите на училището 

във връзка с отчитането и 

Съгл. 

сроковет

е в Глава 

ЗДАСД , 

ПДЕК 

% приета и 

съхранена 

документаци

 100%  
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унищожаването на 

документите с фабрична 

номерация съгласно Наредба 

№ 8/11.08.2016г. за 

информацията и 

документите  

IV от 

Наредба 

№ 

8/11.08.2

016г. за 

информа

цията и 

докумен

тите 

я  

 9.3. Изготвяне на отчет за 

унищожаването на 

документите с фабрична 

номерация  и неговото 

съхраняване 

30.04.201

9 г.  

Директор  Брой 

доклади  

1  1  

10 Съгласуване и утвърждаване на информация за дейността на институцията 

 10.1. Организиране на 

подготовката на документи 

за вида, 

наименованието и 

местонахожението на 

институцията в случаите, в 

които е настъпила промяна 

през предшестващия период; 

училищни 

учебни планове; учебни 

програми, за утвърждаване 

от директора; годишен 

план; информация за 

организацията на учебния 

ден 

до 15 

септем

ври  

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУПД 

   

 10.2.Провеждане на 

заседание на ОС за 

съгласуване на училищния 

учебен план на институцията 

и отчитане на изпълнението 

на плана към стратегията 

Преди 

15 

септем

ври 

  1 1 

 10.3. Отразяване на 

информацията в модул 

„Институции" от 

НЕИСПУО- списък-образец 

1, с информация за 

институцията, организацията 

на образователния процес за 

учебната година  

 

До 15 

септем

ври 

Директор, 

ЗДУД 

   

 10.4.  Подаване на данните 

към 

НЕИСПУО за съгласуване и 

утвърждаване 

до 30 

септем

ври и 

утвърж

даване 

до 5 

Директор  Удостоверен

ие 

1 1 
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ДИРЕКТОР: 

 

П.Михайлова-Градишка 

октомв

ри 

11 Координиране и контролиране на дейностите за включване в Националния спортен 
календар на МОН,  Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците 
както и други извънкласни и извънучилищни дейности  

12 Организиране и контролиране на дейностите, свързани с осигуряване на подкрепяща 
среда за обучението на ученици със специални образователни потребности  

13 Контрол по спазването на държавните образователни стандарти / Съгласно 
индивидуален план за контролната дейност на директор и ЗДУД/ 

 

III.  Приложения:  

1. План за контролната дейност на директора; 

2. План за квалификационната дейност на ПГТ „ Проф. д-р Асен Златаров”гр.Бургас за учебната 

2018/2019 година; 

3. Тематичен план на заседанията на ПС.  

 


