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РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021г. 

 

            В училището за учебната 2020/2021г. се обучават ученици в три паралелки 

дуална система на обучение и четири паралелки дневна форма на обучение. През 

цялата учебна година се  извършват активни целенасочени дейности и усилия на 

ръководството и учителите по изпълнение на Стратегията за превенция и 

намаляване на дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната 

система ученици. През годината бе направен сериозен анализ на причините за по-

ниската посещаемост и отпадане от образователната система ученици. В ПГЛП 

това е основен проблем, който влия върху качеството на обучението, развитието на 

авторитета на училището и достигане на по-висока степен на успех и в приемната 

кампания. Основните причини бяха идентифицирани в две основни групи:  

-Икономически – свързани с безработица, ниските доходи, пониженият жизнен 

стандарт и бедност на семействата на голяма част от учениците  водещи до 

повишен риск от отпадане от училище. Голяма част от родителите заминават за 

чужбина, грижите за децата са оставени на близки и роднини; 

-Социални причини - свързват се с родителска незаинтересованост, противоречия, 

конфликти, напрежение и кризи в семейството, отрицателно въздействие на 

домашната среда, функционална неграмотност или ниско образование на 

родителите, непълни семейства, ученици в риск от извършване на 

противообществени прояви. В ромския етнос се наблюдава съжителство на 

семейни начала в ранна училищна възраст.  

            Ръководството на ПГЛП предприе неотложни мерки за преодоляване на 

част от посочените проблеми и приложи система  за ранно предупреждение за 

отпадане на учениците от училище. Осъществяваше се непрекъснат контрол върху 

посещаемостта и причините за отсъствията по уважителни и неуважителни 

причини на всеки ученик. Проведохме изнесени родителски срещи в с.Габровница 

и в кв.Кошарник, като поискахме съдействие от кметове и наместници по места. 

Анализирахме и набелязахме персонални мерки за работа с всички ученици в риск 

с цел осъществяване на дейности на ниво училище във връзка с подпомагане 

достъпа до образование. За обезпечаване на учебния процес бяха осигурени 

електронни устройства, безплатен интернет и материали на хартиен носител. 

При подробен анализ на успеваемостта от ДЗИ и ДКИ, училището има следните 

резултати: 

Средният  успех от държавния зрелостен изпит по български език и литература е 
Среден (3,29). 
Анализът показва запазване на нивото на  успеваемост  по БЕЛ в сравнение с 
предходната учебна година. 
Съизмеримо с резултатите на областно и национално ниво резултатите са 
ниски. Процесът на работа през следващата учебна 2021/2022 година ще бъде в 
посока постигане на по- високи резултати чрез прилагане на следните мерки: 

1. Ежеседмично решаване на тестове, формат ДЗИ и анализ на 
резултатите 
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2. Поставяне на домашни задачи по въпрос  41на ДЗИ /създаване на 
аргументативен текст/ 

3. Пробни ДЗИ – ноември, февруари  

4. Консултации в часовете за консултации и приемно време по учебния 
предмет 

5. Сформирана група „Български език и литература”  - допълнително 
обучение по български език и литература за ученици от уязвими групи 

Сравнително по-високи са  резултатите от държавните изпити по теория и практика 

на професията, което е подчертаващ успех от работата на учителите по 

професионална подготовка. Част от учениците се справиха и показаха много добри  

резултати. За учебната 2020/2021г. има 5 броя  много  добри оценки на държавния 

изпит по  професията, което определи отлична оценка за учениците и подготовката 

им от страна на присъстващите работодатели.  Средният успех от държавният 

изпит по теория и практика на професията е Мн.Добър(4,93).  

Учениците от 8, 9 ,10 , 11 и 12  класове са включени в ПРОЕКТ „Система за 

кариерно ориентиране в училищното образование” .  

Учениците от 8 и 10  класове дуална система на обучение  са включени в ПРОЕКТ» 

Подкрепа за дуалната система на обучение» и бяха проведени  по две пробни 

стажувания в четири фирми- партньри, както и обучение на 10 клас в две групи по 

професионална подготовка и по чужд език. 

Учениците от 10 клас са включени в проект «Подкрепа за успех» в групи по 

български език и литература и математика с цел успешно полагане на изпитите за 

НВО Х клас. 

 

   Работи се за взаимодействие и партньорство между учители и ученици. Изграден 

е и функционира ученически  съвет. Гимназията работи на делегиран бюджет. 

Мотивират се морално и материално учители и ученици за постигнатите резултати. 

Утвърдена  е система на диференцирано заплащане на учителския труд.  

Продължава да се осъвременява и ремонтира  наличната  МТБ. Оборудвани са два 

допълнителн кабинета,с цел обезпечаване на учебния процес. 

   Анализът показва следните тенденции:  

1. Намаляване  на броят на учениците. 

2. Недостатъчна грижа и заинтересованост от страна на родителите. 

3. Работа с контингент ученици от уязвими социални групи: 

 - от социално слаби семейства- 80 броя; 

- ученици сираци – 8 броя; 

- ученици в ЦНСТДМБУ – 1 брой; 

-ученици с родители в чужбина- 14 броя 

4. 70 % от учениците пътуват с автобусен и железопътен транспорт. 

6. Липсват ефикасни санкции за родителите, които неосигуряват посещението на 

учениците  в училището. 

7. Трудности за справяне на учителите  с проблемите свързани с безпричинните 

отсъствия по неуважителни причини в училището. 

 

РАЗДЕЛ II.  ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 
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1.Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на 

училищната общност. 

2. Намаляване на дела на отпадащите и преждевременно напусналите 

образователна система ученици 

3.Развитие на партньорството  между професионалното образование и по-

ефективни връзки с бизнеса 

4.Ориентиране на обучението по професионална подготовка към 

потребностите на пазара на труда в региона 

5.Утвърждаване на дуалната форма на обучение в сектор „Лека 

промишленост“ 

            6.Формиране потребности, интереси и нагласа за повишаване на 

професионалните умения и компетенции чрез учене през целия живот. 

           7. Изграждане на физически и морално дееспособни личности, готови да 

поемат граждански отговорности. 

           8.Осигуряване на публични изяви на учениците с изявени способности. 

           9.Повишаване на авторитета и социалния статус на учителя. 

          10.Формиране на чувство за принадлежност към училището. 

    11.Обвързване на системата за диференцирано заплащане с резултатите и 

реализацията на учениците. 

    12.Приобщаване на родителите на учениците към дейността на училището, за 

активно участие в решаването на училищните проблеми. 

    13.Осъществяване на ефективен диалог между училището и семействата на 

застрашените от отпадане ученици. 

          14.Дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

учениците 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ЗАДАЧИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Повишаване качеството и ефективността на професионалното образование в 

училището 

2. Усъвършенстване на организацията на учебно-възпитателния процес и 

методиката на преподаване. 

3.   Изграждане у учениците на способности за ефективно учене. 

4. Формиране на умения у учениците за търсене на връзка между знанията и 

практическото им приложение. 

5. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми. 

6. Организиране и провеждане на дейности на училищно ниво свързани с 

популяризиране на професиите изучавани в ПГЛП. 

7. Повишаване броя на дипломираните зрелостници и броя на придобилите 

втора и трета степен на ПК. 

8. Усъвършенстване на системата за професионална квалификация на 

учителите. 

9. Засилване на взаимодействието с родителите за постигане на синхрон между 

семейството и училището. 

10. Недопускане на прояви на агресивно поведение и тормоз в гимназията. 
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График на дейностите  за реализиране на целите през учебната 2021/2022г. 

 

№ Д Е Й Н О С Т И 

 

Разработва 

се от 

 

Съгласува се 

от 

Утвърждава  

 

 Срок 

1 2 3 4 5 6 

 м. Септември     

1. Провеждане на 

поправителна  сесия по 

график. 

ЗДУД 

Учителите 

Педагогически 

съвет 

Директор 12.09.2021г. 

2. Утвърждаване на 

училищните  учебни  

планове 

Директор Педагогически 

съвет 

Началник 

РУО 

02.09. 2021г 

3. Изготвяне на учебни 

програми по ЗИП и РПП 

Учителите Експерти от 

РУО 

Началника на 

РУО 

02.09. 2021г. 

4. Изготвяне на план за 

квалификационната дейност 

в ПГЛП 

 

ЗДУД 

- Директора 

 

02.09. 2021г. 

5. Изготвяне на планове на МО Учителите ЗДУД Директора 14.09. 2021г 

6. Актуализиране на 

задължителната училищна 

документация 

Училищни 

комисии 

ЗДУД  Директор 14.09. 2021г 

7. Оценка на седмичното 

разписание на учебните 

занятия за първия учебен 

срок 

ЗДУД 

 

РЗИ 

Монтана 

Директор 14.09. 2021г. 

9. Определяне на класните 

ръководители 

Директор 

 

- - 02.09. 2021г. 

10. Изготвяне на предложения 

за иновативни методи на 

преподаване по учебни 

предмети с цел мотивиране 

на учениците 

Учители ЗДУД Директор 14.09. 2021г. 

11. Изготвяне на Списък 

Образец №1 за учебната 

2021/2022г. 

Директор 

Счетоводител 

РУО по график Директор 25.09. 2021г. 

12. Откриване  на учебната 

година 

Директор, 

ЗДУД 

Учители 

- - 15.09. 2021г. 

13. Инструктаж по ТБ и ППО на 

учениците  и служителите 

ЗДУД 

 

- - 16.09. 2021г. 

14. План за работа на класните 

ръководители 

Класните 

ръководители 

ЗДУД 

 

Директор 14.09. 2021г. 



 6 

15. Представяне на информация 

за учебниците 

Учители - - 16.09. 2021г. 

16. Актуализиране  и 

запознаване с длъжностните 

характеристики на  

учителите и служителите 

Директор - - 14.09. 2021г. 

17. Провеждане на входно ниво 

на знанията  и уменията на 

учениците по учебните 

предмети 

Учители ЗДУД - 16.09 до 

09.10. 2021г. 

18. Изработване на план за 

контролната дейност  на 

Директора и ЗДУД 

Директор 

ЗДУД 

- - 14.09. 2021г. 

19. Запознаване на 

непедагогическия и 

педагогическия персонал с 

формите на насилие и 

Механизма за 

противодействие на 

училищния тормоз  между 

учениците в училище. 

ЗДУД Директора Директора 03.09. 2021г. 

20. Определяне на дежурни 

ученически екипи в помощ 

на дежурните учители. 

Класни 

ръководители 

ЗДУД Директор 16.09-21.09. 

2021г. 

21. Провеждане на  родителски  

срещи. 

Запознаване на родителите с 

Правилника за дейността на 

училището и Училищния 

учебен план 

Класни 

ръководители 

- ЗДУД 16.09-21.09. 

2021г. 

22. Дейности по Плана на 

комисията по БДП: Моят 

маршрут от дома до ПГЛП 

Учители 

комисия 

ЗДУД Директор 28.09. 2021г. 

23. Избор на председател и 

членове на Ученическия 

съвет към ПГЛП 

Учители ЗДУД ЗДУД м.10. 2021г. 

 м. Октомври     

1. Дейности по проекти на 

МОН 

 

Учители ЗДУД Директора м.10. 2021г 

2. Доклад на училищната 

комисия за превенция на 

отпадане на учениците от 

училище 

Училищна 

комисия 

- Директора 28.10. 2021г. 

3. Провеждане на  родителски  

срещи.Запознаване на 

учениците и родителите с 

формите на насилие и с 

Механизма на 

противодействие на 

училищния тормоз. 

Класни 

ръководители 

- ЗДУД м.09. 2021г. 

по график за 

провеждане 

на 

родителските  

срещи 

4. Международен ден на 

учителя 

Учители - - 05.10. 2021г. 

5. Избор на ученически съвет  Кл. р-ли - - 05.10. 2021г. 
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по класове и ученически 

съвет на ПГЛП 

6. Попълване на необходимите  

форми – образци за НСИ на 

училището 

ЗДУД - НСИ 12.10. 2021г. 

7. Разясняване съдържанието 

на националните изпитни 

програми за провеждане на 

втора и трета степен на ПК 

на учениците 

Учителите по 

теория и 

практика 

на професията 

Л.Дилова 

К.Йовкова 

М.Младенова  

Д. Колчева 

- 29.10. 2021г. 

8. Срещи с работодателите  и 

синдикатите във връзка  с 

ДИ по НИП 

Директор Директор Директор  29.10. 2021г. 

9. Утвърждаване на  списък на 

учениците, които ще 

получават стипендии за І 

учебен срок 

кл. р-ли, 

счетоводител 

Педагогически 

съвет 

Директор 

Финансиращ 

орган 

26.10. 2021г. 

10. Проверка на задължителната 

учебна документация  

ЗДУД - Директор 29.10. 2021г. 

11. Доклад  на комисията за 

превенция на 

противообществените 

прояви  на малолетни  и 

непълнолетни в училище 

КППМН Училищна 

комисия 

- 

 

29.10. 2021г. 

12. Запознаване  с плана за 

евакуация в случай на 

природни бедствия или ПО. 

Провеждане на практическо 

занятие. 

Учители и 

класни 

ръководители 

- ЗДУД .10. 2021г. 

13. Изготвяне на спортен 

календар на училището за 

учебната 2021/2022г. 

Учителя по 

физкултура и 

спорт 

-  26.10. 2021г. 

14. Честване на деня на 

Народните Будители 

Класните 

ръководители 

- - 29.10. 2021г. 

15. Анализ на резултатите от 

входните нива 

Учителите ПС - 28.10. 2021г. 

16. График за провеждане на 

начално военно обучение в 

ЧК – 9 и 10 клас 

ЗДУД - Директора По график 

17. Доклад на училищният екип 

за недопускане на фиктивно 

записани ученици  

Училищен 

екип 

ЗДУД Директор 28.10. 2021г. 

18. 

 

 

 

 

 

Дейности по изпълнение на 

плана за насърчаване и 

повишаване на грамотността 

на учениците 

Димитричка 

Фильова 

ЗДУД Директора По график 

 

19. 

Проведена анкета с ученици, 

учители и служители за 

противодействие  на 

училищния тормоз между 

учениците 

Класните 

ръководители 

 

 

ЗДУД 

 

 

 

 

 

Директора 

 

 

 

 

 

м.октомври 
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20.  

Дейности по изпълнение на 

Училищната програма за 

предоставяне на равни 

възможности и за 

приобщаване на учениците 

от уязвими групи. 

 

 

 

 

 

Училищен 

екип 

 

 

ЗДУД 

 

 

 

Директор 

 

 

м.октомври 

 

 м. Ноември     

1. Провеждане на изпитна  

сесия за ученици  от8,9, 

10,11 и 12 клас в СФО – по 

график. 

 

Д.Фильова 

 

ЗДУД   

По график 

 

2. 

Седмица на 

професионалните умения. 

Дни на професиите. 

Л.Дилова 

К.Цветанова 

инж.К.Йовкова 

ЗДУД  По график 

3. Среща с работодатели от 

сектор „Лека 

промишленост“ 

инж.К.Йовкова Директор Директор м.11.2021г. 

4. Кампания: Международен  

ден за борба с 

тютюнопушенето” 

Учители ЗДУД - 18.11. 2021г. 

5. Обучение по плана за 

квалификационната дейност 

ЗДУД - - 27.11. 2021г 

6. Проверка на задължителната 

училищна документация 

Директор 

ЗДУД 

 - 27.11. 2021г. 

7. Квалификационни 

мероприятия по планове на 

МО 

Предс. На МО ЗДУД Директор по план на 

МО 

8. Провеждане на пробни 

изпити за подготовка за ДЗИ 

Учители по 

БЕЛ и втори 

ДЗИ 

ЗДУД Директор По график. 

9. Посещение на открити 

уроци по график 

Учители План на МО Директора По график 

10. Подготовка за училищните 

състезания по професии – 

фризьорство, козметика и 

облекло 

Учителите по 

теория и 

практика 

ЗДУД Директор По график на 

МОН 

11. Изготвяне на обобщена 

заявка за задължителната 

документация на училището 

за края на учебната  

2021/2022г. 

Гергана 

Илиянова 

ЗДУД Директор По график 

12. Обучение за подготовка на 

учениците от 9 и 10 клас по 

задълженията на гражданите 

за отбраната на страната. 

Класните 

ръководители 

ЗДУД Директор По график 

13. Изготвяне на училищна 

програма за възпитателна 

дейност в ПГЛП 

Учители ЗДУД Директор 27.11. 2021г. 

 м. Декември 

 

 ЗДУД   
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1. Справка от базата в Админ 

за броя на учениците 

М. Стоянова 

Директора и 

ЗДУД 

ЗДУД РУО По график 

2. Подписване на споразумения 

с работодатели за професии 

и специалности по които ще 

се осъществи прием за 

обучение чрез работа 

Директор Директор Директор 15.12. 2021г. 

4. Коледно тържество  

 

 

 

 

Кл. р-ли ЗДУД - до 20.12. 

2021г. 

5. Изпращане на писма до 

работодатели за участие в 

провеждането на ДИ по 

теория и практика  - учебна 

2021/2022г. 

Директор 

ЗДУД 

- - 18.12. 2021г. 

6. Доклади на класните 

ръководители за предприети 

мерки и дейности  за 

недопускане на фиктивно 

записани ученици  

Класни 

ръководители 

 

ЗДУД Директор 14.12. 2021г. 

7. Сключване на договори за 

сътрудничество с фирми от 

сектор „Лека 

промишленост“ 

Работодатели 

Директор 

Директор  15.09. 2021г. 

 м. Януари     

1. Провеждане на изпитна  

сесия за ученици  от 

8,9,10,11 и 12 клас СФО – по 

график. 

Д.Фильова,  ЗДУД  януари,2022г 

2.  Предложение за държавен 

план – прием по профессии.   

Директор 

 

Педагогически 

съвет, 

МОН януари,2022г. 

3. Провеждане на държавни 

изпити за придобиване 

степен на професионална 

квалификация. 

Учители ЗДУД Директора По график 

теория 

практика 

4. Проверка на задължителната 

училищна документация 

Директор 

ЗДУД 

- - 28.01.2022г. 

5. Работна среща с учителите 

за определяне на учениците 

с риск за отпадане от 

училище 

Учители ЗДУД Директора 28.01.2022г. 

6. Доклад на комисията за 

превенция на отпадане на 

учениците от училище 

Пред.комисия ЗДУД Директор 29.01.2022г. 

7. Провеждане на училищен 

кръг на олимпиади 

Учители ЗДУД Директора По график на 

РУО И МОН 

8. Дейности по проекти на 

МОН 

 

Учители ЗДУД Директора По график  

9. Обсъждане нивото на 

усвояване на 

компетентности от 

Учители ЗДУД Директора По План за 

работа на ПС 
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учениците . Предложение  за 

мерки с цел подобряване на 

образователните резултати 

 м. Февруари     

1. Доклади на класните 

ръководители за 

приключване на първия 

учебен срок  

Класни 

ръководители 

ЗДУД Директор 29.01.2022г. 

2. Справка от базата в Админ 

за броя на учениците в края 

на І учебен срок 

 

 

 

Д Михайлова  

Директора и 

ЗДУД 

ЗДУД РУО По график 

3. Утвърждаване на  списък на 

учениците, които ще 

получават стипендия за ІІ 

учебен срок 

Кл. Р-ли 

счетоводител 

Педагогически 

съвет 

Директор  11.02.2022г. 

4. Родителски срещи по 

класове  

Кл. р-ли ЗДУД Директор 18.02-

22.02.2022г. 

5. Анализ на  резултатите от І 

учебен срок 

Класните 

ръководители 

ЗДУД ПС 09.02.2022г. 

6. Училищен  кръг на 

състезания по професии 

Учители 

теоретично и 

практическо 

обучение 

- Директор По график на 

МОН 

7. Честване паметта на 

Апостола 

Емилия 

Георгиева 

Цветан 

Николов 

- - 19.02.2022г. 

8. График за класни, контролни 

и изходно ниво работи през 

ІІ –ри учебен срок. 

Учители - Директор 10.02.2022г. 

9. Ден на розовата фланелка 

Организиране на инициатива  

„ Не на тормоза” 

Светлозар 

Иванов 

- Директор 02.2022г. 

10. Обучение за подготовка на 

учениците от 9 и 10 клас по 

задълженията на гражданите 

за отбраната на страната. 

Класните 

ръководители 

ЗДУД Директор По график 

11. Доклад на училищния екип 

за предоставяне на равни 

възможности и за 

приобщаване на учениците 

от уязвими групи. 

Училищен 

екип 

 

ЗДУД Директор м.февруари 

 м. Март     

1. Провеждане на изпитна  

сесия за ученици от8,9, 10, 

11 и 12 клас в СФО – по 

график. 

Д.Фильова 

 

ЗДУД Директора По график. 

2. Честване 3-ти март, 8-ми 

март и Деня на пролетта – 22 

март. 

Учители - - 02.03.2022г. 

3. Провеждане на пробни 

матури  за подготовка на 

Учители ЗДУД Директор 03.2022г. 
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ДЗИ 

4. Подаване на заявления за 

допускане до ДЗИ и 

регистриране в софтуерния 

продукт 

Класните 

ръководители 

М. Стоянова 

Председател на 

УЗК 

Директор 03-

18.02.2022г. 

5. Подаване на заявления за 

допускане до НВО по чужд 

език и дигитални 

компетентв.ности и 

регистриране в софтуерния 

продукт 

Класните 

ръководители 

М. Стоянова 

Председател на 

УЗК 

Директор 02.02-

18.02.2022г. 

6. Провеждане на родителска 

среща за ДЗИ с родителите 

на 12 клас 

Кл. р-л на 12 

клас 

 

ЗДУД Директор 08.02.2022г. 

7. Национален конкурс 

„Водата-извор на живот” 

„Чиста вода за чиста земя” 

Цеца Тодорова 

Светлозар 

Иванов 

- РУО По график 

8 „Смени професията“-

училищно състезание 

Учители ЗДУД Директор м.март 

  

м. Април 

    

1. Провеждане на изпитна  

сесия за ученици от 

8,9,10,11, 12клас в СФО – по 

график. 

Д.Фильова ЗДУД Директор По график 

 2022г.. 

2. Мероприятия за Деня на 

Земята. 

Еко изложба в училище. 

Цеца  Тодорова 

Светлозар 

Димитров 

- Директор 21.04.2022г. 

3. Участие в Национални 

състезания по професии  

Учители по 

теория и 

практика 

- Директор По график на 

МОН 

4. Провеждане на 

общоучилищна тренировка  

по усвояване на училищният 

план при БАК 

Александър 

Мишев 

ЗДУД Директор 16.02.2022г. 

5. Доклад на Училищния 

координационен съвет за 

противодействие на 

училищния тормоз между 

учениците 

Училищен 

екип 

ЗДУД Директор 22.04.2022г. 

6. Провеждане на работна 

среща с работодатели, 

ученици от 11 клас и техните 

родители за практическо 

обучение в реална работна 

среда за учебната 

2022/2023г. 

Работодатели 

Директор 

Директор Директор 04.2022г. 

 м. Май 

 

    

1. Изпращане на 

абитуриентите  

Кл. Р-ли 

на 12 клас 

- - 13.05.2022г. 

2. Дейности по приема на 

ученици 

Училищна 

комисия 

- - По график 
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3. 24 май – Ден на българската 

просвета и култура и на 

славянската писменост 

Учители по 

БЕЛ 

- - 24.05.2022г. 

4. Провеждане на държавни 

зрелостни изпити  

Председател на 

УЗК 

ЗДУД Директор 18.05 и 

26.05.2022г. 

5. Изготвяне на обобщена 

заявка за задължителната 

документация на училището 

за края на учебната  

2021/2022 г. 

Гергана 

Илиянова 

ЗДУД Директор По график 

6. Подаване на заявления за ДИ 

по теория и практика на 

професията, сесия май-юни 

 

ЗДУД - Директор 03-

18.02.2022г.  

7. Доклад на класните 

ръководители на 12 клас за 

приключване на учебната 

година 

 

Ал. Мишев ЗДУД ПС 13.05.2022г. 

8. Заявление  за РПП  на 

учениците за учебната 

2022/2023г. 

Класните 

ръководители 

ЗДУД ПС 27.05.2022г. 

 м. Юни 

 

    

1. Провеждане на държавни 

изпити за придобиване 

степен на професионална 

квалификация, сесия май-

юни 

Учители 

професионална 

подготовка 

ЗДУД МОН, 

Директор 

Утвърден 

график 

2. 10  юни – Ден на 

работниците от леката 

промишленост 

Учителите по 

теория и 

практика 

- - 10.06.2022г. 

3. Изготвяне на предложения 

за квалификационна дейност 

през учебната 2022/2023г.  

ЗДУД - Директор м.06.2022г. 

4. Провеждане на изпитна  

сесия за ученици от 8,9,10, 

11 и 12 клас в СФО – по 

график. 

Д.Фильова 

 

ЗДУД Директора м.06.2022г. 

5. Провеждане на изходно ниво 

на знанията  и уменията на 

учениците по учебните 

предмети 

Учители ЗДУД Директор По график 

6. Анализ на проведените 

анкети, дискусия относно 

предприетите мерки и 

тяхната ефективност за 

предотвратяване на 

училищния тормоз- слаби и 

силни страни 

Класни 

ръководители 

ЗДУД  30.06.2022г. 

7. Подаване на заявления от 

учениците от 11 клас за 

разпределяне при 

работодател за практическо 

обучение за учебната 

Класен 

ръководители 

ЗДУД Директор 10.06.2022г.-

18.06.2022г. 
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2022/2023г. 

8 Подаване заявления за 

допускане до ДЗИ и ДИ 

сесия август- септември и 

регистриране в софтуерния 

продукт 

Класен 

ръководители 

Председател 

УЗК 

Директор 27.06-

08.07.2022г. 

 м. Юли     

 1.   Дейности по приема на 

ученици  

Уч.комисия ЗДУД Директор По график 

2. Провеждане на 

поправителна сесия за 

учениците 8, 9,10.11 клас 

ЗДУД - Директор По график 

3. Провеждане на 

производствена практика с 

учениците от 10 и 11 клас 

  Л.Дилова 

К.Цветанова 

Инж. К. 

Йовкова        

ЗДУД Директора 01.07.2022г. 

до 

29.07.2022г. 

4. Изготвяне на Доклад – 

анализ за дейността на 

училището през учебната 

2021/2022г.  

Директор - Директор 

ЗДУД 

м.юли, 2022г. 

5. Обявяване на списък на  

учениците от 12 клас  

разпределени  при 

работодатели, с които ще 

сключат трудов договор. 

ЗДУД ЗДУД Директор 30.07.2022г. 

 м.Август 

 

    

1. Поправителна сесия на 

учениците от 12 клас 

Директора  Директор По график 

2. Провеждане на ДЗИ Председател на 

УЗК 

ЗДУД Директора 08.2022г. 

3. Сключване на трудови 

договори по чл.230, ал.1 от 

КТ между учениците от 10 

клас и работодателите 

Работодатели Директор Директор 31.08.2022г. 

 

 

Настоящият Годишен план  на ПГЛП е приет на ПС с протокол № 20/02.09.2021г. 

Забележка: Годишният план на училището е отворен и подлежи на актуализация.  


