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С Т Р А Т Е Г И Я 
 

За развитие на Професионална гимназия по лека 

промишленост - гр. Монтана 

за периода 2021 – 2030г. 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ. 

 

Стратегията за развитие на Професионална гимназия по лека промишленост, 

гр.Монтана се основава на принципите и насоките на Закона за предучилищното и 

училищно образование, приоритетите на МОН,   както и спецификата на училището. 

Изработена е в съответствие с изискванията на чл.263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО. Водещи са 

общоприетите ценности и идеите, заложени в Конвенцията за правата на детето, 

Закона за закрила на детето,  Националната стратегия за учене през целия живот за 

периода, Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на 

Република България, Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността,  

Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната 

система, Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри и Областната 

стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците. 

Настоящата стратегия определя приоритетните задачи за развитие на училището за 

десет години в периода 2021-2030г., планира действия за реализация на желаните 
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промени до края на учебната 2029-2030 година, интегрира действията на различните 

институции, структури и лица, които имат влияние върху развитието на училището. 

Екипът на ПГЛП е отговорен, провежда училищна политика, в която водеща роля имат 

образованието, възпитанието, творческото развитие на учениците и тяхната професионална 

реализация.  

Стратегията представя вижданията ни за европейско развитие на училището, 

изграждащо личности и творци при пълна прозрачност и отчетност на управлението. 

Задачата на стратегията е да формулира целите за развитие на училището и очертае 

основните мерки за тяхното постигане.  

 

2. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ 

 

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 

съответствие с изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, 

както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на 

времето, в което живеем. 

2. Придобиване на задълбочени професионални знания и практически умения с цел 

успешна реализация на пазара на труда. 

3.Обучение по актуални професии и специалности , които намират своята реализация 

на пазара на труда в областта. 

 4.Осигуряване на образование, насочено към творческото мислене и формиране 

на практически умения и условия за развитие на  личността.  

5.Привличане и задържане на ученици с изявени творчески   възможности, с 

подчертана естетика и вкус към красивото, с амбиция за постигане на професионализъм 

в изучаваните специалности. 

6. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно 

виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем 

България в просперираща европейска държава. 

 

3.ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 

Утвърждаване на ПГЛП, като училище с конкурентна образователна и 

възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща потенциала на всеки ученик. 

Учениците, които се обучават в ПГЛП да получават образование, съответстващо на 

потребностите на съвременния живот.  Обучението по професии и специалности да 

отговаря на актуалните тенденции в развитието на областта и страната. 

Професионалната гимназия е единствена в региона -  в нея се  обучават ученици, които се 

реализират в сектор „Лека промишленост” , „Услуги за личността” , „Здравеопазване“ и 

“Социални дейности и консултиране“. 

 Динамично променящият се съвременен свят изисква привличане на възможно най-

голям брой родители, социални партньори, представители на бизнеса и НПО, съпричастни 
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към училищните проблеми. Търсене на нови методи и подходи за осигуряване високо 

качество на придобиваното образование и професионална квалификация. Изисква и 

модернизиране и обогатяване на материално-техническата база и прилагането на ИКТ в 

образователно-възпитателния процес. 

 

     ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

 

• Повишаване на интереса на учениците към учебен труд и практическа  

реализация на знанията и уменията. Усвояване на професиите в реална 

работна среда. 

• Надеждна  комуникация с родителите на учениците и осигуряване на  

обратна информация 

• Педагогическа подкрепа на родителите 

• Привличане на ученици прекъснали своето обучение през минали години 

за усвояване на професия  

 

• Насърчаване на ученици с изявени творчески възможности за постигане на 

професионализъм в изучаваните специалности 

• Изграждане и поддържане на демократична училищна организационна 

култура, която насърчава спазването на споделени правила, процедури, 

традиции и колективни ценности.  

• Осигуряване на формите за традиционни за училището дейности:  

състезания, изложби, ревюта, празници, посещения, екскурзии, ден на 

отворените врати  и др. в сътрудничество с образователни институции, 

родители,  УН, неправителствени организации, работодатели-партньори и 

др.; 

• Активна работа по проекти; 

• Разширяване   използването  на ИКТ в  преподаването; 

• Ефективно  използване и  обновяване на материално-техническата база 

чрез съгласуване с финансиращия орган и собствен принос на училищната 

общност; 

• Екипност в работата на учителите - взаимна комуникация, съвместно 

вземане на решения, стимулираща образователна среда, компетентно и 

отговорно поведение; 

• Използване на екипни форми на работа и   междупредметни връзки; 

• Иновативни методи на преподаване, динамика и търсене на нови интересни 

подходи за усвояване на учебното съдържание 

• Компетентностен подход при усвояване на учебното съдържание по всички 

учебни предмети; 

•  Ефективно управление на ресурсите на училището; 
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• Осигуряване на извънбюджетни форми на финансиране /субсидии по 

проекти/. 

• Компетентно управление на училището чрез спазване на принципни 

правила и норми. 

 

ПРИНЦИПИ 

 

✓ Прозрачност на решенията, информираност на учители, ученици, родители, 

общественост; 

✓ Диалог с участниците в образователния процес - ученици, учители; 

✓ Подобряване качеството на преподаване и създаване на условия за взаимно 

доверие учител-ученик; 

✓ Проучване и удовлетворяване на потребностите  на: 

- Учениците – РПП; 

- Бизнеса – актуализиране на професиите, които отговарят на 

търсенето на пазара на труда; 

✓ Популяризиране на съвременни методи на преподаване и учене, добри 

практики, мултимедийно и комплексно представяне на учебното съдържание; 

✓ Екипност в работата на учители и ученици; 

✓ Работа с фирмите партньори. Педагогическа дейност, свързана с бизнеса. 

Осъществяване на практическо обучение в реална работна среда на учениците в дуална 

система на обучение. 

 

                    ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГЛП. 

 

Основни цели: 

 

• Осигуряване на оптимални условия за изпълнение мисията на училището, чрез 

утвърждаване на неговата визия; 

• Утвърждаване специфичния облик на училището, развиващо потенциала на 

всеки ученик с възможност за пълноценна социална реализация;  

• Изграждане на знания и умения  за добра социална реализация  в професионален 

и  личностен план; 

• Утвърждаване на обучението чрез работа, като форма за успешна 

професионална реализация на учениците в сектор “Лека промишленост“ 

• Изграждане на физически и морално здрави и дееспособни личности, готови да 

поемат граждански отговорности; 

• Формиране потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и 

самоусъвършенстване през целия живот; 
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• Формиране на чувство за принадлежност  към училището, към град Монтана, 

към Република България;  

• Осигуряване на необходимото равнище на общообразователна и професионална 

подготовка на личността, позволяващо и непрекъснато да се образова и 

самообразова; 

• Превенция на отпадане на учениците от училище; 

• Недопускане на фиктивно записани ученици; 

• Насърчаване и повишаване на грамотността на учениците 

• Превенция на повторно отпадане от образователната система на ученици 

прекъснали своето обучение 

• Намаляване на броя на маломерните паралелки 

 

 Основни задачи: 

• Издигане авторитета на гимназията като институция; 

• Повишаване авторитета на учителя, превръщането на учителя в 

медиатор на знанията и уменията на учениците и координатор на 

дейностите;  

• Създаване на мотивация за учене и  среда, в която образованието  

се възприема като ценност; 

• Диференциран подход в заплащането и обективна система  за 

оценка качеството на  учителския труд, обвързан с  повишаване  

качеството на обучението; 

• Развиване на система за вътрешно оценяване; 

• Изграждане на система от индикатори за оценка на качеството на 

работа в училище; 

• Действаща система за кариерно развитие на учителите; 

• Ритуализация на училищния живот, превръщане на училището в 

територия на учениците; 

• Въвеждане на ИКТ в обучението  по всички учебни дисциплини; 

Повишаване на дигиталните умения на учителите; 

• Изграждане на подкрепяща среда – гражданско образование и активно 

партньорство с родители, Агенция за закрила на детето, Комисия за 

превенция на противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни. 

•  Активни действия по изпълнение на стратегията за превенция и 

намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите 

образователната система ученици 

• Дейности по изпълнение на Националните стратегии на МОН; 
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• Дейности по изпълнение на Националните програми на МОН; 

• Насърчаване и развитие на ученическия спорт; 

• Ефективно управление на финансовите средства в условията на 

делегиран бюджет; 

• Усъвършенстване системата за професионално ориентиране на 

учениците; 

• Утвърждаване на Обществения съвет, като орган с реални 

ефективни правомощия в областта на финансовата и управленската 

дейност на гимназията; 

• Утвърждаване на  училищния съвет  като колективен орган за 

управление на училището; 

• Приобщаване на родителите, към дейността на училището за 

активно участие в решаването на училищните проблеми; 

• Популяризиране на ползата от усвояване на професия, която дава 

възможност за реализация на пазара на труда в района. 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ 

ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ УЧЕБНИ ГОДИНИ 

 

В ПГЛП се обучават ученици от VIII до XII клас в дневна, дуална и самостоятелна форма 

на обучение. 

 Справка за резултатите от обучението на учениците 

Статистически 

данни 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Брой 

паралелки 

4-дневна 

форма 

2-дуална 

форма 

4-дневна форма 

2-дуална форма 

4 -дневна форма 

3- дуална форма 

Брой ученици 

в началото и 

края на 

учебната 

година 

119/ 

самостоятелна  

форма -22 

 

120/ 

самостоятелна  

форма -18 

 

 

 

142/ 

самостоятелна  

форма -18 

 

Среден брой 

отсъствия по 

уважителни 

причини на 

ученик 

152  

60 

 

Среден брой 

отсъствия по 

43 25  
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неуважителни 

причини на 

ученик 

Брой ученици 

на 

поправителни 

изпити 

7 1 0 

Среден успех 

от БЕЛ и 

Втори ДЗИ 

Среден(3,29)/ 

 Добър (4,22) 

*15 ученици 

 

Среден(3,29)/ 

 Добър (4,21) 

*15 ученици 

 

Среден(3,25) 

 *12 ученици 

 

Среден успех 

от ДИП 

Добър (4,22) 

*15 ученици 

 

Мн.добър (4,93). 

*15 ученици 

 

 

Мн.добър (4,73)  

*11 ученици 

 

Брой ученици 

придобили 

степен на ПК  

 

 

7 17 11 

Брой ученици 

придобили 

средно 

образование 

11 19  

Резултати от 

НВО – 10 клас  

Добър (4,35) Не се проведе  

Среден успех 

на училището  

Добър (4,20) Не се проведе  

 Оценка на състоянието: 

• За учебната 2021/2022г. броят на учениците в дуална система на обучение се 

намалява, поради стесняване обема на работа на шивашките предприятия от една 

страна и преустановяване  дейността на други  

• Създадената е система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и 

отчет на резултатите; 

• Изграждат се връзки за сътрудничество с родителите, чрез съвместни дейности. 

Недостатъчно активна е ролята на Ученическият съвет в живота на училището и при 

разрешаването на различни проблеми;  

• Утвърдени  са връзките със социалните партньори. Сключено е споразумение за 

провеждане на практика в реална работна среда с фирма „Май-централа “ ЕАД и 
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„Микена“ ООД, “Си-Модел“ООД и „Фелдхюс“ЕООД за учениците от XIа клас 

дуална система на обучение. Необходимо е да се работи с фирмите от отрасъл лека 

промишленост за популяризиране на професиите от сектора. Ефективна дейност е 

изградена с  фризьорските салони и студията за красота. Създадена е добра система 

за сътрудничество при провеждане на училищни състезания по професии и 

държавни изпити по теория и практика на професията и специалността; 

• Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти. 

Осигурена е творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП 

за изпълнение на ДОС; 

• По БЕЛ е организирана и проведена училищна олимпиада. Ученици от 

специалностите: Оператор в производството  на облекло, Фризьорство и Козметика 

участват в училищни състезания по  професии и Национални състезания,  

организирани от МОН, РУО и др.институции. Недостатъчни  са изявите на 

учениците по физическо възпитание и спорт;  

• Гимназията изпълнява дейности по проект: „Система за кариерно ориентиране в 

училищното образование”.  

• Ефективно  се изпълняват дейности по Училищната стратегия  за превенция и 

намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната 

система ученици. Разработени са и успешно се прилагат четири програми за 

изпълнение на Стратегията. 

 

  4. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ (СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ) И 

ВЪНШНИТЕ (ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ) ЗА СРЕДАТА ФАКТОРИ 

(SWOT). 

➢ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
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. Професионално образование по актуални 

специалности, ориентирани към пазара на труда и 

обвързани със социално-икономическото развитие на 

общината и областта;  

2. Учениците осъзнават необходимостта от овладяване 

на знания и умения по професията и специалността с цел  

добра реализация; 

3. Участие и постигане на добри резултати на 

националните състезания по професии; 

4. Квалифицирани педагогически специалисти; 

5.Създадена система за осмисляне на свободното време 

на учениците чрез извънкласни дейности. 

6. Учениците получават диплома за завършено средно 

образование и свидетелство за професионална 

квалификация – ІІ-ра и III-та степен; 

7. Тенденция за увеличаване броя на явилите се на 

Държавните изпити по теория и практика ;  

8. Участие на работодатели от фирми, свързани с 

изучаваните в гимназията професии, в държавните 

изпити за степен на професионална квалификация; 

9. Тенденция на увеличаване на % на учениците, 

придобили СПК; 

10. Възможност за продължаващо обучение на 

възрастни. 

11. Прием по професии за обучение чрез работа от 

професионално направление „Производствени 

технологии, текстил, облекло, обувки и кожи” 

12.Сключени договори с фирми за провеждане на дуална 

система на обучение 

 

 

 

 

 

 

1. Тенденция за намаляване броя кандидатите след 

завършено основно образование и намаляване на 

паралелките; 

2. Липса на кандидати за обучение в професионално 

направление  „Производствени технологии–текстил, 

облекло, обувки и кожи”; 

3. Голям брой пътуващи ученици и неудобен транспорт 

от населените им места до училище на ученици от други 

общини 

4. Недостатъчна мотивация на учениците за усвояване на 

трайни знания и професионални компетентности; 

5. Засилваща се тенденция за понижаване на входното 

ниво на новопостъпилите ученици;  

6. Нисък социален статус на семействата, непозволяващ 

на учениците да си  осигурят учебници, учебни помагала 

и специализирана литература по учебните предмети от 

професионална подготовка;  

7. Недостатъчно широко приложение на иновационни 

методи на работа от част от учителите. 

8. Слабо прилагане на проектно- базираното обучение и 

участие в съвместни проекти на учители и ученици. 

9. Недостатъчно единодействие на част от 

педагогическата колегия при изисквания към учениците, 

аргументиране на оценяването на постиженията на 

учениците. 

10. Незаинтересованост и нежелание на голяма част от 

родителите за сътрудничество с училището.  

11. Недостатъчна координация между учители и 

родители. 

12. Нестабилна фирмена политика във връзка с обучение 

на учениците в дуална система. 

13. Слабо участие на Ученическия съвет в планирането 

на училищените дейности и в изработването на 

училищните документи. 

14. Недостатъчно ефективно действаща система за 

поощряване на изявените ученици обучението 

15.Част от учениците в ПГЛП са с проблемно поведение- 

регистрирани в детска педагогическа стая, ученици с 

негативни прояви – агресивно поведение, употреба на 

тютюн, алкохол и наркотични вещества 
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➢ МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 

Училището е държавно и е ползвател на 

публична държавна собственост. 

 

- първи етаж от учебна сграда на  

бул.“Александър Стамболийски“ №37 

Сградата е газифицирана. 

Сградният фонд е добър. Поставена е PVC – 

дограма, обновено е обзавеждането. Безжичен 

интернет на територията на училището. 

 

- спортна площадка с изградена предпазна 

ограда и с възможности за спортуване – 

волейбол, баскетбол, футбол, лека атлетика; 

- зелени площи; 

Осигурено е видеонаблюдение в класните стаи, 

коридори и двор; 

 

- 2 помещения, предназначени за учебни 

работилници по облекло; 

- 1 кабинет по фризьорство и козметика; 

- 1 кабинет по ИКТ; 

- здравен кабинет 

- 2 помещения в прилежащата сграда в двора на 

училището 

 

-Близост на сградата на училището до центъра на 

града, автогарата и ЖП гарата 

- Сътрудничество с шивашки фирми, 

разположени в близост до училището 

 

 

 

- Осъвременяване  и разширяване на 

материалната база по изучаваните 

професии и специалности; 

- Липсват  планирани средства за 

основни ремонти в бюджета, което не 

дава възможност да се извършват 

налагащи се ремонти и поддържане на 

материалната база в училище 

 

 

        

 

➢ УЧЕНИЦИ 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

В училището през 2020/2021 учебна година 

са се обучавали 126 ученици в дневна и дуална  

форма на обучение , 17 ученици в 

самостоятелна. 

Общият брой паралелки е 7,  две за VIII клас, 

една в IХ клас, две Х , XI и ХІІ клас в дневна 

форма и в дуална система на обучение. 

35 ученици пътуват ежедневно; 

7 ученици са настанени на общежитие; 

Разформировани са две маломерни 

паралелки от професия „Дизайнер”, 

специалност „Моден дизайн”. 

Допускане на голям брой безпричинни 

отсъствия от час; 

Учениците от ромски произход не владеят 

достатъчно добре българския език, което 

пречи на успеваемостта им в училище; 

Преминаване на ученици от дневна в 
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1 ученик, настанени в: Център за настаняване 

от семеен тип;  

В гимназията няма преместени ученици в 

други училища поради наказание. 

самостоятелна форма на обучение поради 

бедност, безработица в семействата и 

заминаване в чужбина; 

Миграция на семействата и напускане 

пределите на страната, неосъзнаване 

необходимостта от образование;  

Съжителства на семейни начала на деца в 

училищна възраст; 

Регистрирани в детска педагогическа стая 

ученици за негативни прояви – агресивно 

поведение; 

 

 

➢ КАДРОВИ  РЕСУРС 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Педагогическите специалисти в училището 

са 15;  

Назначени са млади специалисти – 2 учители; 

Всички учебни предмети в училището се 

преподават от правоспособни учители по 

съответната специалност ( с изключение на 

музика и философия) 

Няма текучество на педагогически персонал. 

Всички учители са включени в различни 

квалификационни форми, провеждащи се извън 

училище, според заявените от тях потребности и 

интереси и приоритетите на училищната 

политика. В училището се провежда и 

вътрешноквалификационна дейност по приетия 

план за квалификация на педагогическите 

специалисти. 

В училището няма назначен психолог 

или педагогически съветник поради 

ограничен финансов ресурс;  

Прекалена натовареност на 

педагогическите специалисти поради 

малкият им брой и включването им в три и 

повече училищни комисии, участие в ДЗИ и 

ДИП. 

 

 

 

➢ ФИНАНСИРАНЕ 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Чрез оптимално разпределяне на 

предоставяните средства при формиране 

бюджета на училището се осигурява  основната 

функция на училището – нормално протичане на 

образователно-възпитателния процес; 

Делегираният бюджет пряко зависи от 

броя на учениците. Въпреки увеличаване 

стойността  на единните разходни  стандарти 

(ЕРС) не се обезпечават разходите  за 

обучението и осигуряване  на модерна 
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Средствата  от дарения дават възможност за 

осигуряване на необходимите за учебна 

практика материали; 

Реализиране на проекти; 

Участие в Национални програми на МОН 

 

 материална база; 

Увеличени разходи за заплащане на 

данъци, такси;   

Финансово обезпечаване пътуването на 

учениците от други общини под формата на 

карти, билети, заплащане на такса 

общежитие 

 

 

АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

Влиянието на външните фактори върху развитието на образованието има негативно 

въздействие. Училището като институция функционира в условията на променена среда, която 

оказва силно влияние върху мотивите за учене. 

 Основният, очертаващ се проблем е свързан с намирането на адекватна реакция, 

засягаща преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, технологиите, 

отношението и стила на работа на учителите.  

Продължава влошаването на демографските показатели.  

Ниска е заинтересоваността на родителите и тяхната отговорност за възпитанието на 

учениците. Няма ясно заявена потребност на бизнеса от квалифицирани кадри по професии и 

специалности. Висок процент на постъпилите ученици със среден успех и липса на подкрепа на 

част от семействата за  редовно посещение в часовете. Липсва 100% координация в действията 

между училището и свързаните с него социални институции. 

5.  ВИЗИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

 

Организиране.  

-Усъвършенстване и повишаване ефективността от работата на ПС и 

личната отговорност на всеки негов член; 

-Комплексно подобряване на качеството на предлаганото на образование и 

обучение в отговор на бързите промени на пазара на труда; 

-Изграждане и  работа на постоянно-действащи комисии, организиране на 

дейността, контрола, повишаване ефективността на УВП; 

-Изграждане на временни комисии при различни дейности, в съответствие с 

плана на гимназията; 

-Актуализиране на УН, повишаване ефективността му; 

- Функциониране на обществения съвет в ПГЛП; 

-Създаване на ученически съвет, ученически активи по класове; 

- Привличане и активиране вниманието на родителите към учебния процес 

и дейностите в училище. 
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Планиране 

✓ Годишен план. 

✓ План за контролната дейност, директор, зам. директора. 

✓ План за квалификация на учителите. 

✓ Планове на комисии. 

✓ План на класните ръководители. 

✓ План на методическите обединения. 

✓ План за дейности при бедствия на пребиваващите в ПГЛП. 

✓ Седмично разписание. 

✓ График за писмени изпитвания, контролни и класни работи. 

✓ График за консултации, срещи с родители. 

 

  Контрол: 

✓ Административен контрол :  

- училищна и учебна документация; 

- спазване на правилници, длъжностни характеристики, графици, планове; 

- спазване на срокове; 

- спазване на изискванията за безопасна работа. 

✓ Педагогически контрол 

- резултати от УВР 

- техники и технологии на обучение 

- ефективно използване на МТБ 

- участие на социалните партньори в обучението 

✓ Контролът – добронамерен, подчертаващ тенденциите, 

утвърждаващ компетентността, всестранен, целенасочен, обективен, с разработване на 

инструментариум, осигуряващ надеждност и обективност.  

 

 Работа с персонала: 

✓ Подбор на кадрите 

✓ Квалификация на персонала 

✓ Подпомагане на новопостъпили учители, определяне на наставник 

✓ Разпространяване добрия опит, прилагане на  интерактивни  методи, 

ИКТ 

✓ Мотивиране на персонала 

✓ Оценка работата на персонала, училищното ръководство, ученик, 

родител 

✓ Работа със синдикатите 

✓ Общо събрание 

✓ Актуализиране на КТД 

✓ Изграждане на екипи за извършване текущи ремонти по сградния 

фонд, основен ремонт, отстраняване други повреди по МТБ 
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✓ Сформиране на екипи за решаване на отделни проблеми 

Работа с учениците: 

✓ Ученикът в центъра на образователния процес – Училището 

територия на учениците; 

✓ Гражданско образование; 

✓ Развитие на ученически отдих и туризъм; 

✓ Насърчаване и развитие на ученически спорт; 

✓ Съответствие на  знания с ДОИ: 

- входящи тестове – входящо ниво 

- изходящи тестове – външно оценяване 

- сравняване и задълбочено  анализиране на резултатите на учениците от ДЗИ и ДИП 

за последните три години 

- диагностициране на учениците по класове, випуски  

✓ Работа с изявени деца 

✓ Работа с възрастни 

✓ Изграждане на система за санкции, стимулиране и мотивиране на 

учениците 

✓ Ученикът – реален партньор в УВП; 

✓ Използване на ИКТ и интерактивни методи; 

✓ Здравно образование 

✓ Проследяване на реализацията на учениците 

✓ Утвърждаване на ученически съвет, ученически активи по класове 

✓ Осъществяване на функциониращо ученическо самоуправление. 

Постигане на равноправен диалог 

✓ Ефективно провеждане на производствена практика: 

 Финансов аспект: 

✓ Училището второстепенен разпоредител на бюджетен кредит на 

МОН; 

✓ Директорът – непрекъснато усъвършенства мениджърски и 

икономически компетенции; 

✓ Използване на учебната база за допълнителни педагогически услуги, 

валидиране на компетентности, квалификация на безработни; 

✓ Разработване на проекти; 

 

  Социални партньори, медии, обществена подкрепа. 

- популяризиране дейността на училището; 

- съвместно разработване и работа по проекти ; 

- обсъждане и разработване становища, препоръки за подобряване на 

дейността; 

  Развитие и усъвършенстване на материалната база 
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• Подобряване  на системата за видеонаблюдение; 

• Усъвършенстване  на практическата база за обучение по специалност Козметика; 

• Осъществяване на дейности по проект „Подкрепа за успех” - развитие на 
способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез 
дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности; 

• Обновяване на компютърния кабинет с нова техника. 

• Откриване на нови кабинети за часовете по общообразователна и професионална 

подготовка 

• Модернизиране на работилниците със съвременна шивашка техника по проект 

«Подкрепа за дуалната система на обучение». 

• Осигурени учебници по професионална подготовка по проект «Подкрепа за 

дуалната система на обучение». 

• Осигурено работно облекло за учениците от 8 и10 клас дуална система на 

обучение по проект «Подкрепа за дуалната система на обучение». 

• Осигурен софтуерен продукт по проект «Подкрепа за дуалната система на 

обучение». 

 

Финансово осигуряване на изпълнение на Стратегията. 

  Начин на финансиране.  

ПГЛП  е второстепенен разпоредител с бюджетните кредити.  

Училището е на централно подчинение и финансиране от МОН. Финансирането 

се осъществява чрез системата на "единната" сметка на разплащане. Приходите 

постъпват по специална транзитна сметка. Превеждат се на МОН. За разходите 

си гимназията инициира бюджетни платежни нареждания. След одобрението им 

от МОН се получават касово средства или се превеждат пряко на доставчиците.  

Ръководството на училището търси и други източници на финансови средства за 

осигуряване на необходимата материална база, а именно: собствени средства( от  

дарения и от разработването и реализирането на проекти).  

Участие в Национални програми на МОН. 

 Участие в проекти. 

В училището съществува добра практика за търсене като източник за 

допълнително финансиране на европейските и национални фондове, като за 

целта се разработват и реализират проекти, чиято крайна цел е да се подобри 

материалната база в училище, да се повиши професионалната компетентност на 

учителите и това да води до повишаване качеството на образователния процес. 

Дарения и спонсорство. 

 Гимназията приема парични и предметни дарения. Паричните средства 

постъпват по специална транзитна сметка и се използват съгласно волята на 

дарителите. Регистрират се в книга за даренията.  
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1. План за действие с финансиране: 

 

№ Дейност финансиране срок 

1. Изработване и утвърждаване на цялостна концепция 

за провеждане на образователния процес – учебен 

план и програми, Етичен кодекс, методически 

обединения и комисии, план-прием. 

 

Делегиран бюджет 

до 15.09. на 

всяка година 

2. Изграждане на специализиран кабинет за 

приобщаващо и подкрепящо образование. 

Делегиран бюджет В рамките на 

периода 

3. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав. 

Делегиран бюджет, 

синдикати, община, 

национални програми 

През учебната 

година 

4. Разработване, спечелване и реализиране на 

национални и европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 

национални програми 

През учебната 

година 

5. Провеждане на благотворителни изяви, празници на 

професиите, спортни празници на училищно и 

общинско ниво 

Делегиран бюджет, 

община 

През учебната 

година 

6. Провеждане на ефективна рекламна кампания с цел 

популяризиране на професиите в училището.  

 

Делегиран бюджет  През учебната 

година 

9. Участие на ученици в училищни, регионални, 

национални и международни състезания по 

професиите изучавани в училище. 

Делегиран бюджет, 

национални програми 

През учебната 

година 

10. Организиране на курсове за обучение по 

професиите, по които се осъществява и се е 

осъществявало обучение в гимназията и валидиране 

на професионални знания и умения. 

Със средства от 

физически лица, от 

юридически лица, от 

програми и проекти 

През учебната 

година 

 

2. Идеи и дейности за реализиране на приоритетите и целите им. 

 

Цели и групи мерки ДЕЙНОСТИ 

Приоритетна област 2 
КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТАЛАНТИ 

 

Цел 2.1. Обучение, ориентирано към формиране и  
развитие на ключовите компетентности и на умения  
за живот и работа през XXI век 

Осигуряване на съвременна образователна среда, 
 която да гарантира единен подход при  
прилагането на ключови компетентности в  
сферата на формалното образование,  
неформалното обучение и информалното учене; 

 Актуализиране на учебните планове с цел  
балансиране на учебното време за  
придобиването на ключовите компетентности и  
уменията за живот и работа в XXI век и за развитие  
на таланта и интересите на отделния индивид; 

 Смяна на фокуса на обучението от преподаване  
на знания към овладяване на ключови  
компетентности и развитие на способности да 
 се решават проблеми; 

 Инвестиране в изучаването на чуждите  
езици и придобиването на дигитални и 
 комуникативни умения; 

 Развитие на ключови компетентности и умения за  
живот през XXI век чрез средствата и формите на 



17 

 

 различните изкуства, науки, технологиите и спорта; 

 Ориентиране на оценяването към ключовите  
компетентности с акцент върху функционалната  
грамотност в областта на четенето, 
 математиката, природните науки,  
както и към междукултурни компетентности,  
умения за решаване на проблеми в екип и  
метакогнитивни умения; 

 Формиране на умения при децата/учениците да  
използват придобитите компетентности при  
изпълнение на ежедневни задачи, за справяне  
в сложни и непознати житейски ситуации в 
 променяща се околна среда; 

 Създаване на условия и подкрепа на екипната  
работа на учителите за интегриране на учебното  
съдържание, за ефективно  
осъществяване на междупредметни връзки и за  
работа върху усвояване на свързващите 
 (трансверсални) компетентности у учениците; 

 Системно взаимодействие с родителите за  
формиране и развитие у децата/учениците на 
 ключовите компетентности и на умения за живот 
 и работа през XXI век. 

Цел 2.2. Възпитание в ценности Насърчаване на ценностно-ориентирано 
 поведение и създаване на атмосфера в  
класната стая, благоприятстваща формиране  
на социални и граждански компетентности; 

 Реализиране на инициативи за съхраняване и 
 утвърждаване на българската национална  
идентичност и популяризиране на българския език,  
традиции и култура; 

 Формиране на толерантност и уважение към  
етническата, националната, културната,  
езиковата и религиозната идентичност на всяко ученик 

 Системно взаимодействие с родителите за  
формиране на ценности у учениците. 

Цел 2.3. Развитие на способностите и талантите Разширяване на спектъра от занимания по интереси,  
насочени към развитието на личностни и 
 междуличностни умения; 

 Разширяване на обхвата на участниците в  
заниманията по интереси, чрез провеждане на 
 различни форми на изяви на училищно и  
междуучилищно, общинско ниво и др. 

 Привличане на представители на висши училища, научни 
институти, социални партньори и  
неправителствени организации в подкрепа на  
заниманията по интереси и извънучилищните дейности; 

 Системно взаимодействие с родителите за  
развитие на способностите и талантите на учениците. 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 

МОТИВИРАНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ 

 

Цел 3.1. Повишаване на привлекателността и 

 престижа на учителската професия и 

 обезпечаване на системата на  

Разработване на система за информиране,  

мотивиране и насочване на ученици и студенти  

от всички заинтересовани страни към  
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образованието в дългосрочен план с  

учители във всички образователни 

 институции и по всички дисциплини 

избор на учителската професия 
 

 Подкрепа на новопостъпващи педагогически  

специалисти в институциите от  

системата на предучилищното и  

училищното образование; 

 Прилагане на политики за привличане и включване в 

образователния процес на представители на бизнеса, висши 

училища, научни организации и други специалисти; 

 Прилагане на политики, стимулиращи придобиването на 

квалификация „учител“ от специалисти от други професии 

и включването им в системата на образованието; 

Цел 3.2. Развитие на компетентностите в съответствие 

с променящата се роля на учителя 

Актуализиране на професионалните профили на 

педагогическите специалисти и включването в тях на 

ключовите компетентности на XXI век и въвеждане на 

компетентностен модел при подбор на учители; 

 Обучения в реална работна среда на учителите по 

професионална подготовка; 

 Изграждане на партньорства и мрежи за сътрудничество 

между висшите училища и образователните институции за 

провеждане на стажове и практики на учители; 

 Изработване и прилагане на система за проследимост на 

придобитите квалификации и на необходимостта от 

продължаваща квалификация на педагогическите 

специалисти; 

 Насърчаване на обучението и ангажираността на 

педагогическите специалисти през целия живот за 

продължаващо професионално развитие; 

 Разширяване на възможностите за квалификацията на 

педагогически специалисти без откъсване от работа; 

 Насоченост при подготовката на педагогическите 

специалисти към прилагане на компетентностния подход и 

на ценностно-ориентиран подход в образователния процес 

 Развиване на компетентностите на педагогическите 

специалисти за ефективно взаимодействие с родителите и 

другите заинтересовани страни 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 

СПЛОТЕНИ УЧИЛИЩНИ ОБЩНОСТИ И 

СИСТЕМНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 

 

Цел 4.1.: Създаване и развиване на ефективни училищни 

общности 

Насърчаване участието на училищните общности в 

планиране и реализиране на училищни събития - конкурси, 

празници, тържества, спортни събития и др.; 

Цел 4.2.: Обединяване на ресурсите на семейството и 

детската градина/училището за пълноценното развитие на 

детето/ученика 

Прилагане на подходящи форми за взаимодействие с 

родителите, насочени към осъзнаване и осъществяване на 

техните отговорности за възпитанието, развитието, 

образованието и отглеждането на децата, както и за 

сътрудничество с детската градина/училището (обучения, 

семинари, кръгли маси и др.); 

 Проучване становището на родителите по значими за 

училищния живот теми (допитвания, анкети, формуляри за 

обратна връзка и др.) и създаване на условия за диалог, 

доверие и 27 равнопоставеност при вземането на 
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решенията за образованието и развитието на  учениците 

 Насърчаване на родителите да участват чрез избраните от 

тях представители в обществения съвет. 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5 

ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ТРАЙНО 

ПРИОБЩАВАНЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНТЕГРАЦИЯ 

 

Цел 5.1. Преодоляване на регионалните, социално-

икономическите и други бариери за достъп до 

образование 

Изграждане на нови и реконструиране на съществуващи 

училищни сгради за преминаване на едносменно обучение; 

 Осигуряване на безплатен, безопасен и екологичен 

транспорт на децата/учениците до образователни 

институции; 

 Разширяване на обхвата на безплатния транспорт за 

учениците от професионалните училища; 

 Подпомагане на родителите относно заплащането на такси 

за посещение на детски градини и отпадането им до края на 

периода 

 

 

Устойчивост и надграждане на подкрепата за детските 

градини и училищата с концентрация на деца и ученици от 

уязвими групи, включително роми с оглед привличане на 

учители за работа в тях и повишаване качеството на 

образованието 

Цел 5.2. Взаимодействие с деца и родители 

 за създаване на положително отношение 

 към образованието 

 

 

 Разработване и прилагане на модели на взаимодействие 

ученик – родители – учители – медиатори/социални 

работници за превенция на отпадането от образователната 

система; 

 Организиране на общи дейности по интереси, честване на 

празници, благотворителни акции и други събития за 

създаване на положително отношение към образованието; 

 Подкрепа на Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в 

образователната система, в т.ч. проследяване на  

всеки случай на ученик при пътуване или в риск от 

отпадане, както и подобряване на междуинституционалния 

обмен на информация 

Цел 5.3. Подкрепа на развитието на специалистите в 

системата на предучилищното и училищното 

образование 

 

 Повишаване компетентностите на учителите, 

образователните медиатори, педагогическите съветници, 

психолози, кариерни консултанти, ресурсни учители, 

логопеди, социални работници (вкл. чрез споделяне на 

опит и взаимно учене) за успешно включване и пълноценно 

участие на децата/учениците в образователния процес; 

 Повишаване на компетентностите на учителите, 

педагогическите съветници, психолозите, образователните 

медиатори и кариерните консултанти за работа в 

мултикултурна образователна среда; 
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 Осигуряване на възможности за повишаване на 

квалификацията на непедагогическите специалисти; 

 Изграждане на мрежа за професионална подкрепа и обмен 

на добри практики между образователни медиатори, 

кариерни консултанти, помощници на учителя и на 

помощник възпитателите; 

 Подкрепа на професионалните умения на 

непедагогическите специалисти във всички степени и 

етапи на предучилищното и училищното образование за 

работа със семействата. 

Цел 5.4. Прилагане на индивидуален подход 

 към потребностите  на всеки ученик 

 

 Прилагане на приобщаващи грижи и на модели за 

адаптация и плавен преход на детето/ученика към 

условията в детската градина и в училището, както и на 

прехода между отделните етапи и степени; 

 Подкрепа на учителите за прилагане на индивидуален 

подход и за персонализиранe на обучението за всяко 

дете/ученик съобразно индивидуалните му потребности, 

напредъка и възможностите за разгръщане на пълния му 

потенциал; 

Цел 5.6. Образователна интеграция на деца и ученици 

от уязвими групи, включително  

роми 

Насърчаване на десегрегацията на училищата и формиране 

на подкрепяща обществена среда, междуучилищни 

дейности, създаване на партньорство с местните общности 

и 31 гражданския сектор, допълнителна работа с учениците 

и с родителите, насърчаване участието на родителите в 

образователния процес в мултикултурна среда; 

 Цялостна подкрепа за достъп до образование на  учениците 

от малките населени места - транспорт, учебници 

 Прилагане на политики за толерантност и уважение към 

културните различия и ефективно междукултурно 

взаимодействие, за преодоляване на негативни обществени 

нагласи, основани на етнически произход и културна 

идентичност 

Цел 5.7. Подкрепа за пълноценно участие в 

образователния процес на деца и ученици с 

 изявени дарби 

Взаимодействие между училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие за ранно откриване на 

талантите и способностите на всяко дете и ученик и 

насърчаване на развитието и реализацията им чрез 

училищните екипи за подкрепа; 

 Осигуряване на морална и материална подкрепа за деца с 

изявени дарби за високи постижения в областта на науките, 

технологиите, изкуствата и спорта. 

Цел 5.8. Превенция и намаляване на агресията и 

тормоза и недопускане на дискриминация в 

образователните институции 

Включване на деца/ученици в риск в групи за повишаване 

на социалните умения за общуване и решаване на 

конфликти по ненасилствен начин; 

 Оказване на психологическа и педагогическа подкрепа за 

децата, учениците и родителите; 

 Квалификация на педагогическите специалисти за 

управление на конфликти, справяне с агресията, 

дискриминацията и насилието; 

 Изпълнение на инициативи за повишаване на 

толерантността, за намаляване на агресията и 

кибертормоза; 



21 

 

 Изграждане/модернизиране на системи за сигурност и 

контрол на достъпа в детските градини и училищата 

 Разработване и прилагане на модели на взаимодействие 

дете/ученик – родители – учители/психолози за превенция 

и намаляване на агресията и тормоза в училище 

Цел 5.9. Разширяване на възпитателната функция на 

образователните институции 

Формиране на нагласи за приемане на различията между 

децата и учениците, основани на раса, народност, 

етническа принадлежност, произход, религия; 

 Подкрепа на дейността на ученическите съвети и 

ученическото самоуправление в училищата; 

 Засилване на диалога и взаимодействието с родителите и 

включването им в дейностите на образователните 

институции. 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 6 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА 

ТРАНСФОРМАЦИЯ И УСТОЙЧИВО 

 РАЗВИТИЕ 

 

Цел 6.1. Насърчаване и развитие на култура за 

 иновации 

Въвеждане на образователни иновации в организацията, 

управлението, образователното съдържание, методите на 

преподаване и образователната среда; 

 Подобряване и активизиране на участието на родителската 

общност чрез приобщаващи иновативни дейности; 

 Мотивиране за учене чрез проектно-базирано обучение 

както в присъствена форма, така и в обучение в електронна 

среда на базата на интегрирано знание, критично мислене и 

самооценка; 

Цел 6.2. Иновации в образователния процес Създаване на условия за обучение на учениците в малки 

групи или индивидуално в различни режими на работа във 

училищата и извън тях; 

 Прилагане на хибридна форма на обучение (присъствено и 

дистанционно) чрез използване на отворени образователни 

ресурси и прилагане на иновативни методи на преподаване; 

 Сътрудничество за мултиплициране на ефективни 

иновации между иновативни образователни институции, 

между иновативни и неиновативни училища; 

Цел 6.4. Развитие на образованието в дигитална среда 

и чрез дигитални ресурси 

 

 Развиване на уменията на педагогическите специалисти за 

преподаване в онлайн среда и за разработка и използване 

на дигитално учебно съдържание; 

 Формиране на компетентности у учениците и 

педагогическите специалисти за създаване, редактиране, 

обогатяване и актуализиране на дигитално съдържание; 

 Формиране на умения за безопасно използване на 

интернет, за разпознаване на рискове, заплахи, фалшивите 

новини и др.; 

 Ефективен и постоянен контрол от страна на 

педагогическите специалисти за спазване на правилата за 

работа в мрежата на ученици в образователните 

институции 

 Редуциране достъпа до вредно или незаконно съдържание в 

интернет на децата/учениците в образователните 

институции от ръководителя на компютърния кабинет, 
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съвместно с интернет доставчика 

 Създаване във всяка институция от предучилищното и 

училищното образование на високо технологична 

образователна среда и условия за преподаване чрез 

използване на интегрирани образователни платформи и 

облачни технологии 

 Увеличаване броя на крайните електронни устройства в 

институциите от системата на предучилищното и 

училищното образование; 

 Осигуряване на свободен, защитен/безопасен достъп до 

интернет на учениците в институциите от системата на 

предучилищното и училищното образование; 

 Развитие на вътрешните и външните (вкл. международни) 

училищни мрежи за осигуряване на бърз, защитен и 

надежден достъп до дигитални ресурси 

 Обзавеждане на учебните кабинети със съвременно 

оборудване за работа с дигитално учебно съдържание и 

превръщането им в дигитални класни стаи 

 Осигуряване на достъп до виртуална класна стая и на 

педагогическа подкрепа за обучение от разстояние в 

електронна среда за всички ученици в случаи на епидемии, 

природни бедствия и др., както и за тези ученици, които 

попадат в рискови категории и не могат да 36 посещават 

училище поради здравословни причини и/или са със 

специални образователни потребности 

 Споделяне, интегриране и използване на вече 

съществуващи и доказали ефективността си безплатни 

дигитални образователни ресурси за ученици и учители 

Цел 6.5. Образование за устойчиво развитие Осъществяване на специализирани обучения на учители за 

ефективно педагогическо взаимодействие в съответствие с 

принципите за устойчиво развитие; 

 Изграждане на екологична култура и навици за разделно 

събиране на отпадъци; 

 Обучение, ориентирано към формиране на знания и умения 

за живот с фокус към здравното образование, 

здравословното хранене, първа долекарска помощ, 

безопасно движение по пътищата, обучение по различни 

видове спорт и други с активното участие на родителите; 

Цел 6.6. Модернизиране на образователната 

инфраструктура към устойчиво развитие 

Изпълнение на дейности, свързани със създаването на 

цялостен обновен облик на образователните институции 

 Изграждане на нови или реконструиране на съществуващи 

открити/закрити спортни площадки и площадки за игри; 

 Изграждане на учебно-тренировъчни центрове и на 

площадки за обучение на децата и учениците по 

безопасност на движението по пътищата; 

 Ремонтни дейности за спестяване на енергийни, водни и 

други ресурси; 

 Оптимизиране и естетизиране на вътрешното пространство 

в образователните институции и осигуряване на безопасен 

достъп на всяко дете/ученик до образование; 

 Изграждане на модерна, безопасна и подкрепяща среда в 

образователните институции. 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 7  
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РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОФЕСИИТЕ НА 

НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО 

Цел 7.1. Професионално образование и обучение, 

съответстващо на динамиката на пазара на труда 

Провеждане на проучвания сред работодателите на 

секторно, областно и национално ниво за потребностите на 

пазара на труда от необходимите умения и квалификации 

 Насърчаване на интереса към професионалното 

образование по приоритетни професии и по специалности с 

прогнозиран бъдещ недостиг на пазара на труда. 

Цел 7.2. Формиране и развитие на умения за 

професиите на настоящето и бъдещето 

Повишаване квалификацията на учителите в 

професионалното образование и обучение за прилагане на 

компетентностния подход; за придобиването на 

съвременни знания, новости в техниките и технологиите, 

динамично развиващите се производствени технологии и 

др. 

 Засилване на практическото обучение и допълнителната 

професионална подготовка в образователните институции; 

 Създаване и развитие на партньорства между бизнеса и 

образованието за провеждане на ученически практики, за 

споделяне на оборудване и обмен на ресурси; 

 Разширяване на практическото обучение в реална работна 

среда (с акцент върху дуалната система на обучение) по 

отношение на географския обхват и на възможностите за 

избор на специалности и професии; 

  Създаване на нови интердисциплинарни и интегрирани 

учебни планове и програми за нови професии, дуално и 

модулно обучение, в сътрудничество с бизнеса, висши 

училища и научни организации; 

 Разработване и прилагане на гъвкави модулни учебни 

планове и програми по професии, отчитащи реалните 

потребностите на пазара на труда от квалификации 

 

 

Прилагане на механизъм за проследяване на реализацията 

на завършилите професионално образование и обучение 

Цел 7.3. Развитие на професионалното образование и 

обучение, базирано на прехода към цифрова и зелена 

икономика 

Изграждане на нови или реконструиране на съществуващи 

бази за практическо обучение, учебни кабинети и 

лаборатории в професионалните гимназии; 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 8 

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

Цел 8.1. Разширяване на възможностите за учене през 

целия живот 

Системно кариерно ориентиране и консултиране на 

учениците във всеки един етап на обучение за откриване на 

професионалните им интереси; 

 Включване във форми за образование и обучение на лица, 

които не са завършили средно образование; 

Цел 8.2. Осигуряване на условия за насърчаване на 

ученето през целия живот 

Разширяване на спектъра от възможности за учене чрез 

популяризиране на формалното образование, 

неформалното обучение и информалното учене и 

мотивиране на лицата; 

 Повишаване на осведомеността сред заинтересованите 

общности за възможностите, които предоставя ученето 

през целия живот; 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 9 

ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТИЕ  

В МРЕЖИ 

 

Цел 9.1. Преход от стандартизиран подход в Утвърждаване на интегрирания подход и ефективното 
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управлението на образователните институции  

към управление, основано на креативност 

 и иновации 

взаимодействие със заинтересованите институции  

и гражданите; 

 Прилагане на екипен подход на взаимодействие 

 между всички участници в образователния процес 

 в институциите от системата на предучилищното и 

училищното образование; Утвърждаване на 

 училищните съвети като ефективен участник в 

 училищния живот и в организационното развитие  

на училището, разширяване на детското и младежко 

участие при вземането на решения; 

 Подобряване на образователната среда чрез  

създаване и развиване на училищни и  

микроучилищни (класни) общности между учители, 

ученици, родители и други заинтересовани страни; 

 Утвърждаване на лидерството като водещ подход в 

управлението на институциите от системата на 

предучилищното и училищното образование; 

 Актуализиране на професионалните профили на 

ръководните длъжности в образователните  

институции и включването в тях на ключовите 

компетентности на XXI век; въвеждане на 

компетентностен модел с фокус ключовите 

 компетентности и лидерските умения в конкурсите за 

подбор на директори;  

 Повишаване квалификацията на директорите чрез 

обучения за развитие на лидерски компетентности; 

 Подготовка и подкрепа на новоназначени директори чрез 

обучения, споделяне на добри практики и др.; 

 Дигитализация на управлението на образователните 

институции; 

 етодическа подкрепа на експертите от РУО и 

префокусиране на ролята им върху методическото 

подпомагане и подкрепата на педагогическите 

специалисти, включително на креативните учители и 

стимулиране на взаимодействието с родителите; 

Цел 9.2. Сътрудничество между институциите и 

свързване в мрежи 

Създаване и поддържане на ефективни  

партньорски мрежи между образователните 

 институции; 

 Създаване и поддържане на ефективни партньорски мрежи 

между образователните институции; 

 

 

5.Контрол и оценяване на Стратегията за развитие на ПГЛП. 

 

• Общият контрол се идентифицира и осъществява чрез: 

- Качествените промени; 

- Наблюдение на външната и вътрешната среда; 

- Изпълнението по отделните цели; 

- Изпълнението на взетите решения. 
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 Специализиран контрол има за цел наблюдения и намеса в специфични фактори: 

време, разходи, ресурси. Именно той бива входящ, текущ и събирателен. При 

специализирания контрол се акцентира върху сметната и отчетна дейност. 

 Целите на оценяването и последващата от него оценка са: да покаже нивото на 

резултатите; да насърчи персонала; да промени някои елементи от стратегията при 

нужда; да информира за постижения и слабости. В края на четири годишния 

период се прави глобална оценка по критериите: 

- равнище на постигане на целите през годините,  

- адекватност и разбраноост на мисията;  

- правилност на визията,  

- истинност и привлекателност на ценностите,  

- действията по изпълнение на целите, наличните ресурси.  

 

Стратегията за развитие се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите 

на МОН и РУО, Община Монтана и спецификата на учебното заведение. 

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на 

значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативната база на 

средното образование.  

На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план за дейностите с 

конкретни срокове и отговорници.  

Стратегията за развитие е основание за съставяне на годишен план за дейността. 

 

6. ФИНАНСИРАНЕ  

Изпълнението на заложените цели на Стратегията ще бъде финансирано от следните 

източници:  

 Държавен бюджет (включително национални програми за развитие на образованието) 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.;  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г  

Други европейски и международни фондове и програми/проекти. 

 

Заключение.  

При реализиране дейността на гимназията, персонала да съблюдава следните 

етични норми:   

- Да се научим да живеем заедно като се развиваме, разбираме и  зачитаме 

себе си и другите, справяме се в конфликтни ситуации в дух на толерантност; 

- Да се научим да бъдем, а не да изглеждаме;  

- Да правим най-доброто, да отдаваме най-доброто от себе си за изпълнение 

на поставените цели. Да правим, значи да знаем, да се научим да знаем, знанието е 

движещата сила на прогреса; 

 Очаквани резултати от заложените принципи и дейности в 

стратегията: 

- Професионална гимназия по лека промишленост, гр. Монтана да се 

утвърди като водещо професионално училище в областта; 

- Устойчиво развитие на професионалното образование; 

- Изпълнение на държавните образователни стандарти съгласно ЗПУО; 
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- Постигане на целите определени в Националните стратегии на МОН; 

- Повишено качество на образование, обучение и възпитание; 

- Насърчаване на учениците прекъснали своето обучение да усвоят 

професия; 

-Осъвременяване и разширяване на материално-техническата база и 

здравословни и безопасни условия на труд; 

-Постигане на координация между институциите, заинтересовани от 

качествено професионално образование, адекватно на динамичния пазар на труда 

- Изяви на учениците в разнообразни  форми и  инициативи за вътрешна и 

външна изява, което да представя училищния живот; 

- Текуща реклама на дейностите и актуална информация, публикувана в 

училищния уеб-сайт; 

                        - Повишаване на здравното образование; 

   - Преодоляване на противообществените прояви, насилие, употреба на 

наркотици, алкохол, цигари и др.; 

  - Осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 

на учениците; 

- Привличане на медиите като партньори за популяризиране постиженията 

на училището; 

- Привличане на родителите, равноправен диалог с тях, повишаване на 

ефективността на УН, обществения съвет и УС; 

- Изграждане на система за оценка на качеството на работа в училище; 

 -Ефективно партньорство с шивашките фирми за обучение в реална 

работна среда на учениците от дуална форма на обучение. Реализация на учениците след 

завършването им в шивашките фирми; 

Настоящата стратегия,  да направи училището преди всичко рентабилно – 

т.е. ефективно, ефикасно и икономично, но също така по-уютно, сигурно, дидактически 

обезпечено, желано място за учениците. 

 

 Наблюдение: 

Изпълнението на стратегията ще се наблюдава годишно от екипа, от Обществения 

съвет, ЗДУД, от учителите  участвали в нейното разработване. Наблюдението ще се 

отчита с доклад пред Педагогическия съвет и пред Обществения съвет. Стратегията 

подлежи на изменение при възникване на нови обстоятелства и потребности.  

 

Настоящата стратегия е обсъдена на Общо събрание на учителите и 

служителите на ПГЛП-Монтана с протокол №7/06.10.2020г. и на заседание на 

Обществения съвет с протокол №1/06.10.2020г.  


