
 
         ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ  И  ХИМИЧНИ  ТЕХНОЛОГИИ      

                       ГР. ДУПНИЦА  УЛ. „ВЕЛИКО  ТЪРНОВО“ №6 тел.0701/51096; 0701/51097 

                                                                  e-mail: pgxvxt@abv.bg 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ,  

 

 

ДИРЕКТОР: ............... 

Виолета Стефанова - Савова  

 

 

 

 

 

 

 

 

на 
                             Професионална гимназия по  

хранително-вкусови и химични технологии   

гр. Дупница  

 за учебната 2022/2023 година 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                   

                        Планът е приет на заседание на педагогическия съвет с 

  Протокол №12/ 01.09.2022 г. и утвърден със Заповед  на Директора № 977 /14.09.2022 г. 

mailto:pgxvxt@abv.bg


 

 

                             Съдържание на годишния план: 
 

I.       Анализ и оценка на дейността през миналата учебна година 

ІІ.     Цели 

ІІІ.    Приоритети 

ІV.    Система от подцели 

V.      Система от дейности за реализиране на целите, стратегията и приоритетите. 

VІ.    План за осигуряване на здравословни условия на възпитание, обучение и труд. 

VІІ.   План за действие през зимния период и при усложнена зимна обстановка 

VІІІ.  План за намаляване на отсъствията на учениците 

ІХ.     План за работа с родителите 

Х.      План за насърчаване и повишаване на грамотността 

ХІ.     План за квалификационната дейност на педагогически персонал 

ХІІ .  План за работа по изпълнение на училищния механизъм за противодействие на 

училищния тормоз и взаимодействие при сигнал на дете, жертва на насилие или в риск 

от насилие. 

ХІІІ.  План за здравно-етичното възпитание на учениците. 

ХІV.  План за гражданското образование. 

ХV.    План за обучение по безопасност на движението по пътищата. 

ХVІ.  План за работата на педагогическия съвет 

 

 

Ръководни документи: 
 

1. Закон за училищното и предучилищното образование 

2. Стратегия на училището 

3. Правилник за дейността на училището 

4. Училищни учебни планове и Списък-образец № 1 за учебната година  

5. Други  нормативни и поднормативни актове свързани с  образованието. 

 

 

                                              Раздел I   

 
 Кратък анализ и оценка на дейността през миналата учебна година. 

През учебната 2021/2022 г. учениците се обучаваха по професии и специалности от две 

 направления: “Химични продукти и технологии” и  

                        “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. 

Главен предмет на дейността  бяха обучението, възпитанието и развитието на учениците 

в зависимост от възрастта , постигнатото ниво на обученост, интереси, потребности, 

възможности, професии и специалности. ” Цялостната дейност протече съгласно 

залегналите задачи в годишния план на училището. През учебната година учениците 

взеха участие в олимпиади по български език и литература и състезания по предметите 

от професионалната подготовка. Бяха проведени редица извънучебни мероприятия, 

заложени в годишния план: вътрешноучилищни състезания по четене и езикова 

грамотност, конкурси за написване на есета и детски рисунки, различни изложби и 

тържества, спортни празници и др. Проведоха се беседи, придружени с презентации и 

свързани с вредата от алкохола и наркотиците, здравното образование, намаляване на 

агресията сред учениците. 

Беше осъществен планираният държавен план-прием. 



В резултат на направения  анализ за учебната 2021/2022 година, бяха формулирани 

следните основни проблеми:  

- Намаляване на мотивацията на учениците за активна учебна дейност и големи  

пропуски  в знанията им, установени още при постъпване в училище и в продължение на 

ОРЕС поради епидемията от коронавирус. 

- Неусвоени трайни навици за учене. 

- Затруднения при поддържане на огромна и стара материално техническа база  и 

оцеляване в рамките на малкия  бюджет на училището. 

- Затруднения при намиране на партньори за дуална форма на обучение. 

 

 

                                            Раздел  II 

 ЦЕЛИ 

С цел преодоляване на проблемите и в съответствие с основната мисия на образованието 

- да обучава, възпитава и подготвя достойни граждани на обществото ни, както и с целите 

и приоритетите, залегнали в стратегията на училището, педагогическия колектив 

определя  като  основни  цели в работата  през учебната 2022/2023 година: 

 

- Реализиране на план-приема на ученици чрез предлагане на професии и специалности, 

съобразени с търсенето им на пазара и перспективите за развитие на икономиката. 

- Квалификация на учителите чрез участието им в различни квалификационни форми. 

- Увеличаване на мотивацията за учене и попълване на пропуските в знанията на 

учениците чрез използване на методи и средства, адекватни на възможностите  и 

завладяващи интереса им.  

- Все по-широко прилагане на информационните и комуникационни технологии в 

училище. 

- Намаляване на броя на напусналите ученици. 

- Икономично и целесъобразно изразходване на финансовите средства и търсене на 

възможности за подобряване на материалната база. 

- Хуманизация на отношенията в училище и възпитание на учениците в ценности като 

доброжелателност, емпатия и  взаимопомощ.  

- Недопускане на насилие и тормоз  в училище. 

- Намиране на нови партньори за дуална форма на обучение. 

 

 

                                             Раздел  III  

 
Приоритети  в педагогическата  дейност  на учителите да бъдат: 

- Развитие на уменията на учениците да добиват информация и използват за вземане на 

оптимални  решения. 

- Развитие на способностите им да разполагат и използват набор от съвременни 

информационно-комуникативни технологии. 

- Стриктно спазване от всеки учител на нормативната уредба в образованието и акуратно 

боравене с училищната и учебна документация. 

- Активно взаимодействие с родителите и институциите за намаляване на неизвинените 

отсъствия и отпадането на ученици от образователната система. 

- Отделяне на все по-голямо внимание на процеса на обучение и възпитание. 

- Подготовка на учениците за добро представяне на ДЗИ , ДКИ и НВО. 

- Осъществяване на държавния план-прием. 

- Участие на учителите в различни квалификационни форми за подобряване на 

квалификацията. 

 



 

                                               Раздел IV 

 
 Система от подцели: 

- Поставяне личността на ученика в центъра на образователните взаимодействия, 

развитие на потенциалните възможности на учениците и тяхното отношение към 

ученето. 

- Оптимизиране на взаимодействието с институциите, родителите и неформалните 

организации. В процеса на функциониране, училището постоянно изменя и разширява 

своите възможности за взаимодействие с околната среда и бързо се приспособява към 

постоянно изменящите се външни и вътрешни условия. 

- Рационализиране на задачите и формите на работа на Училищната комисия за 

превенция  на противообществените прояви на учениците – да се сведат до минимум 

проявите на насилие, бягствата от училищни занятия, кражбите, употребата на алкохол 

и наркотични вещества. Отстраняване на причините, пораждащи негативни прояви в 

училище чрез: подобряване на вътрешния ред и дисциплина, системна индивидуална 

работа с ученици, извършители на противообществени прояви, координиране на 

дейността на комисията с държавните и обществени органи, имащи пряко отношение 

към борбата с противообществените прояви. Възпитаване у учениците на коректни и 

толерантни междуличностни взаимоотношения. 

- Привеждане на квалификационната дейност в съответствие с изискванията  чрез 

включването им в различни форми за квалификация и чрез самообучение. 

- Освен нормативно определените видове комисии в училището, приоритет получава и 

работата чрез екипи. Екипите се изграждат като се спазват  принципа на доброволно 

участие, съзнателност и отговорност. Един и същи учител, в зависимост от неговите 

възможности, интереси и мотивация, може да се включи с конкретни активности в 

различни направления. 

- Реализиране на контролната дейност в съответствие с изискванията на нормативните 

документи. 

- Формиране на училищна култура, утвърждаване и развитие на училищните ценности. 

Всеки член на училищната общност да е убеден, че работи за увеличаване на авторитета 

на училището. 

- Предприемане действия за обогатяване на Училищния спортен календар, като се 

използват възможностите на общинската инфраструктура. 

 

                                             Раздел V  
Система от  ДЕЙНОСТИ  за реализиране  на целите, стратегията и приоритетите. 

 

№ 
Дейности Отговорник Срок 

Място за 

отчитане 

  1. Приемане на  училищния 

учебен план 

директор Септември  2022 г.  ПС 

  2. Изготвяне на Правилник за 

дейността на училището. 

 

директор Септември  2022 г ПС 

  3. Изготвяне на Правилник за 

здравословни и безопасни 

условия на труд. 

 

Даниела 

Борисова – 

Филатова 

Септември  2022 г  

 4. Подготовка и тържествено 

откриване на учебната 

2022/2023 г. 

Даниела 

Славева, 

15.09.2022 г. директор 



 Василка 

Михайлова, 

Любомир 

Видров 

 5. Изготвяне на годишните 

разпределения на учебния 

материал. 

 

 

      Учители  

10.09.2022 г. директор 

6. Изготвяне на седмичното 

разписание 

 

Галина 

Кирилова, Надя 

Василева, 

Невена Чолакова 

10.09.2022 г.  директор 

7. Приемане на планове за 

работа на МО през 

учебната година 

Председатели на 

МО 

20.09.2022 г. ПС 

8. Изготвяне на графици за 

класни и контролни работи, 

за консултации, за ІІ час на 

класа и за дежурство на 

учители. 

заместник-

директор 

20.09.2022 г. директор 

9. Изготвяне на график за 

провеждане на модулно 

обучение 

Учител по 

физическо 

възпитание 

14.09.2022 г. директор 

10. Изготвяне на график за 

провеждане на  

производствени практики. 

Учители по 

производствена 

практика 

 13.09.2022 г. директор 

11. Инструктиране по 

безопасни условия на 

възпитание, обучение и 

труд на учениците и 

персонала в училище. 

Учители по 

учебна и 

производствена 

практика, класни 

ръководители, 

Даниела 

Борисова - 

Филатова 

 

 

 15.09.2022 г. 

 

 

директор 

12.  Изготвяне на щатно 

разписание 

Гл.счетоводител 16.09.2022 г. Директор, 

РУО 

13. Изготвяне на Списък-

образец № 1 

Директор, ЗТС 13.09.2022 г. РУО 

14.  Провеждане на родителски 

срещи по класове 

 класни 

ръководители 

Септември  2022г. директор 

15. Провеждане на входни нива 

на знанията и уменията на 

учениците 

Учители 

 

Септември  2022г. Директор 

ПС 

16.  Изготвяне на учебни 

програми по РПП и РП 

Преподаващи 

учители 

14.09.2022 г. Директор 

17. Избор на ученически съвет 

по класове и за училището 

Класни 

ръководители 

Септември  2022г. Директор/ 

ПС 

18.  Провеждане на заседание 

на обществен съвет на 

училището 

Директор Септември  2022г. ПС 

19. Подготовка на дневниците 

на паралелките /вписване 

на необходимите данни/ 

Класни 

ръководители 

 

Септември  2022г. 

директор 



20. Изготвяне и представяне на 

формуляри за НСИ 

ЗТС, касиер-

домакин 

Октомври 2022 г. НСИ 

Кюстендил 

21. Работа по проекти и 

програми  

гл.счетоводител, 

учители, 

директор 

През учебната 

година 

ПС 

22. Утвърждаване списъка на 

учениците, които ще 

получават стипендии през І 

срок 

кл.ръководители 

комисия, 

гл.счетоводител 

Октомври 2022 г. директор 

23. Изготвяне на планове за 

работа на класа от класните 

ръководители 

кл.ръководители 20.09.2022г. директор 

24. Изготвяне и приемане на 

план за работа на 

училищния 

координационен съвет за 

справяне с училищния 

тормоз на агресията в 

училище 

 

Надя Василева 

УКС 

 септември 2022 г. Директор, 

ПС 

25. Изготвяне на програма за 

превенция  на употреба на 

наркотични вещества и 

алкохол 

Валя 

Шукадарова 

Октомври 2022 г. Директор, 

ПС 

27. Изготвяне на Програма за 

работа с родителите 

класни 

ръководители 

10.10.2022 г.  ПС 

28. Организация на 

провеждане на спортните 

състезания 

учител по 

физическо 

възпитание 

септември/ 

октомври 2022 г. 

директор 

29.  Изготвяне на учителско и 

ученическо портфолио 

учители, кл. 

ръководители 

октомври - юли директор 

30. Организация  на 

провеждане на 

олимпиадите и 

състезанията 

заместник-

директор, 

учители 

В зависимост от 

графика на 

национално и   

                                               

регионално 

равнище  

директор 

31. Предложения за професии, 

по които ще се обучават 

учениците през следващата 

учебна година. Подготовка 

на документацията за план-

приема 

 

 

директор 

 

 

декември 2022 г. 

 

 

 

      ПС 

32. Провеждане на 

новогодишни тържества, 

новогодишни изложби  и 

други мероприятия 

кл.ръководители 

учители 

декември 2022 г. 

 

директор, 

ПС 

33. Провеждане на 

извънучилищни 

мероприятия на класовете с 

цел подобряване на 

климата в класа , социална 

адаптация и позитивна 

образователна среда 

Класни 

ръководители 

През учебната 

година 

ПС – в края 

на учебния 

срок 



34.  Провеждане на 

информационна кампания 

за популяризиране ползата 

от придобитата 

професионална 

квалификация в училище и 

във връзка с план-приема 

 

учители 

 

През учебната 

година 

 

Директор, 

ПС 

35. Участие в извънкласни 

дейности и занимания по 

интереси 

Учители, класни 

ръководители 

През учебната 

година 

ПС 

37.  Качване на списък – 

образец 1 в 

информационната система 

и внасяне на необходимите 

корекции и допълнения 

през учебната година 

Владимир 

Владимиров 

Миглена 

Георгиева 

Септември 2022г., 

през цялата 

година 

Директор, 

ПС 

38 Отчет на работата през 

първи срок 

Учители, 

председатели 

МО, директор 

Февруари 2023 г. ПС 

39. Дейности по организиране 

и провеждане на НВО , 

ДЗИ, държавни изпити за 

придобиване на 

квалификация по професия 

Комисии, ЗТС април/май/юни директор 

41. Провеждане на родителски 

срещи по класове 

кл.ръководители април 2023 г. директор 

42.  Изготвяне  на седмично 

разписание за втори срок. 

Надя Василева, 

Галина 

Кирилова, 

Невена Чолакова 

 

14 януари 2023г. директор 

43. Изготвяне на графици за 

класни и контролни работи, 

дежурства на учители 

заместник-

директор 

28 януари 2023 г.  

44. Провеждане на писмени 

проверки за оценка на 

изходното ниво на знания 

на учениците 

Учители юни 2023 г. ПС 

45. Организиране и 

провеждане на приема на 

ученици 

директор май, юни, юли 

2023 г. 

РУО 

46. Отчет за дейността на 

училището през учебната 

година 

Учители, 

председатели 

МО, директор 

Юли 2023 г. ПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел VІ.  
 

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ 

НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 

 

І. Цели на плана 

 

Да  се извърши организация за работа на ръководството, учителите и непедагогическия 

персонал с цел осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение и труд. 

Да се набележат мероприятия за подобряване на условията на обучение и труд. 

 

ІІ. Основни задачи 

 

Опазване живота и здравето на учениците, учителите и обслужващия персонал. 

Създаване на условия за поддържане на оптимални температури през зимния сезон. 

Синхрон в действията на огняр и помощен персонал с цел създаване на оптимални 

условия за обучение и труд в училищната сграда. 

 

ІІІ. Мероприятия за осигуряване на безопасни и здравословни условия за обучение 

и труд 

 

Провеждане на начален и периодичен инструктаж по безопасните и здравословни 

условия на възпитание, обучение и труд. 

Отг.: класни ръководители, учители по учебна практика, практическо обучение в реална 

работна среда и производствена практика и учители по физическо възпитание и спорт.                                                    

Ремонт и поддържане на материално-техническата база в училище. 

              Отг.: директор и гл. счетоводител. 

Ежедневен преглед на изправността на електрическата инсталация и ел. съоръжения. 

              Отг.: отговорник по ЗБУТ, електротехник 

Поддържане на уредите и съоръженията във физкултурния салон и на спортната 

площадка в изправно състояние. 

              Отг.: учител по физ. възпитание и спорт 

Да се следи за спазването на хигиенните изисквания в класните стаи, коридорите, 

физкултурния салон и тоалетните. 

              Отг.: медицинското лице, ЗТС и директор. 

Да се актуализират и спазват всички противопожарни инструкции. 

              Отг.: отговорник ЗБУТ, директор. 

Да се извърши проиграване на позициите на ППЛА и на плана за евакуация при пожар. 

                 Отг.: Даниела Борисова-Филатова, кл. ръководители 

Да се поддържат в изправност и се заверяват в определени срокове противопожарните 

уреди и съоръжения. 

              Отг.: Даниела Борисова-Филатова, гл. счетоводител 

Да не се съхраняват лесно запалителни материали в таванските и избените помещения и 

същите се заключват. 

              Отг.: Даниела Борисова-Филатова 

Да се изключва ежедневно електрическото осветление на училището след приключване 

на работния ден. 

              Отг.: чистачи, охрана 

Да се осигури навреме необходимото гориво за отопление през зимния сезон. 

              Отг.: директор, гл. счетоводител 

Да се осигуряват оптимални температури в класните стаи през зимния сезон. 



              Отг.: огняр 

Да се извършва проверка на всички обекти, отнасящи се до здравето и живота на 

учениците от комисията по осигуряване на безопасни условия на труд, като за 

констатираните нередности да изготви протокол и конкретни предложения за 

отстраняването им. 

Саниране на сградата /при възможност включване в проект/ на училището с цел 

повишаване на температурите през зимния сезон и намаляване на разходите на гориво – 

при наличие на средства. 

               Отг.: директор, гл. счетоводител 

Провеждане на здравна просвета сред учениците и популяризиране на принципите на 

здравословния начин на живот. 

               Отг.: медицинско лице и класни ръководители 

Участие в общинските, областните и националните форми за масовизиране на 

физическата култура и туристическата дейност. 

              Отг.: учител по физ. възпитание и спорт. 

Недопускане в сградата на училището на външни лица и осигуряване на дисциплина в 

коридорите и класните стаи. 

              Отг.: охрана и дежурни учители 

Насочване на децата и семействата към служби, предлагащи психологично консултиране 

и помощ. 

              Отг.: зам. директор, класни ръководители 

Спазване Правилника за здравословни и безопасни условия на обучение и труд. 

              Отг.: директор  

Изпълнение на предписанията на РЗИ гр. Кюстендил и РС „ПБС” гр. Дупница. 

              Отг.: директор. 

 

 

 

                                              Раздел VІІ  
               
         ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД И ПРИ УСЛОЖНЕНА 

                                                  ЗИМНА ОБСТАНОВКА   
 

 

І. Цели на плана 

Да се извърши организация за работа и действие на ръководството, учителите,  

непедагогическия персонал и учениците при усложнена зимна обстановка, след 

извършване на оценка на създалата се ситуация. 

Да се набележат мероприятия  за намаляване на опасностите при усложнена  

зимна обстановка. 

 

ІІ. Възможни бедствия на територията на училището и прогноза за последствията 

от тях. 

При обилни снеговалежи със силен вятър и рязко понижение на температурата  

на въздуха са възможни: замръзване на водопроводната, електропроводната и 

съобщителната мрежа, заледяване на пътната мрежа и др. 

При поява на снежни бури може да има прекъсване на електропровода и  

съобщителните мрежи. 

 

ІІІ. Основни задачи 

Опазване живота и здравето на учениците, учителите и обслужващия персонал. 

Събиране на информация от метеорологичните служби за възникване на  

заледяване, поява на снежни бури и рязко понижаване на температурите. 



Синхрон в действията на огняря и помощния персонал с цел създаване на  

оптимални условия за обучение в училищната сграда. 

 

ІV. Поддържане на готовност за действие при зимни условия 

На основание чл.2, т.2 от Правилника за организацията на дейността по предотвратяване 

на последствията при бедствия, аварии и катастрофи /БАК/ в училището са изградени 

комисии и групи за защита при бедствия, аварии и катастрофи. 

- Да организират защитата на личния състав при БАК. 

- Да се планират защитни мероприятия и организира тяхното изпълнение. 

- Да се поддържат в готовност органите и групите за действие при БАК. 

Органи и групи, с които взаимодейства ПК. При усложнена метеорологична обстановка 

председателите на постоянните училищни комисии /ПУК/, да поддържат връзка с 

дежурните по областен и общински съвети за сигурност и областната и общинските 

структури на ДА ”Гражданска защита” за помощ и указания. 

При усложнена зимна обстановка училището да представи информация в РИО 

Кюстендил за вида, размера и обема на щетите до 24 часа след преминаване на 

бедствието. 

При въвеждане на извънредно положение от областния управител РУО да съдейства за 

уведомяването на председателите на ПУК. Постоянната училищна комисия, след като 

бъде уведомена от дежурния по Областен или Общински съвет за сигурност, извършва 

следните дейности: 

Осигурява режим на водните и парни инсталации за изключване възможността от 

възникване на аварии и усложняване на обстановката. 

Осигурява почистването и опесъчаването на района пред и в двора на училището. 

Поддържа непрекъсната връзка с ПОБК за ЗАБК за помощ и указания. 

Организира придвижването до местоживеене или настаняването на личния състав в 

подходящи условия и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането 

им по домовете. 

Организира осигуряването на първа лекарска помощ при необходимост. 

Организира информиране на родителите и близките за здравословното състояние на 

личния състав и тяхното местоположение. 

Организира информиране на личния състав за правилата на дейностите при създадената 

обстановка. 

При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до ПОБК за ЗНБАК и до 

Общинска администрация за временно прекратяване на учебните занятия. 

Определя места за настаняване на личния състав. 

 

 

V. Дейности по изпълнение на задачите: 

 

№ Дейност Отговорник 

1. Определяне режим на работа на отоплителната инсталация при 

нормални за сезона условия.  

огняр 

2. Определяне режим на работа на отоплителната инсталация при 

понижаване на температурите. 

огняр 

3. Осигуряване почистването и опесъчаването на района пред и в  

двора на училището. 

чистачи 

4. Организиране на настаняването и изхранването на личния състав 

в подходящи условия при извънредни ситуации, непозволяващи  

придвижване на учениците до домовете им, до нормализиране  

на обстановката. 

Директор 

5. Поддържане на  непрекъсната връзка с ПОБК за ЗНБАК 

за помощ и указания 

Директор 



6.  Изготвяне предложения при необходимост с точна мотивация до 

ПОБК за ЗНАБК и до общинската администрация за временно 

прекратяване на учебните занятия. 

Директор 

7. Представяне на информация за състоянието на училището в РУО- 

Кюстендил. 

Директор 

8. Обобщаване и анализ на информацията за състоянието на училището 

при възникване на бедствия, аварии и катастрофи 

Директор 

9. Изготвяне на доклад до МЗП за вида, размера и щетите при  

възникване на бедствия, аварии и катастрофи. 

Директор 

 

 

Раздел VІІІ    

 

                    ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ  НА ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Провеждане на родителски срещи – общоучилищни, по класове и индивидуални с 

родителите на отсъстващите ученици. 

                                                                     Срок: септември, април 

                                                                     Отг. Директор и класни ръководители 

Уведомяване на родителите на учениците, допуснали 3 последователни  отсъствия. 

Осъществяване на постоянна връзка на класните ръководители с родителите чрез 

бележник за кореспонденция или електронна поща. 

                                                                     Отг.: класни ръководители  

                                                                     Срок: през учебната година 

Уведомяване и съдействие на общинската комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните в случаи на ученик, непосещаващ редовно 

училище. 

                                                                     Отг: кл. ръководители и комисия за БППМН 

                                                                     Срок: през учебната година 

Стриктно спазване на Правилника за дейността на училището. 

                                                           Отг.: класни ръководители  

                                                                     Срок: през учебната година 

Награждаване на ученик, недопуснал отсъствия през учебната година с парична награда. 

                                                                    Отг.: педагогически съвет, гл. счетоводител 

                                                                    Срок: края на учебната година 

Избор на ученически активи, подпомагащи мотивацията на учениците за редовно 

присъствие в учебните часове. 

                                                                    Отг.: кл. ръководители 

                                                                    Срок: месец  септември 

Осъществяване и на постоянна телефонна връзка от класните ръководители с родителите 

на учениците, нередовно посещаващи училище. 

                                                                   Отг.: класни ръководители  

                                                                   Срок: през учебната година 

Ежемесечни, внезапни проверки на директора и заместник-директора за посещаемостта 

на учебните часове и отразяване на резултатите в констативни протоколи. 

                                                                   Отг.: Директор, заместник-директор 

                                                                   Срок: през учебната година 

Използване на съвременни методи за работа от учителите, с цел увеличаване на интереса 

към учебния процес и редовно посещаване на учебните занятия. 

                                                                  Отг.: учители 

                                                                  Срок: през учебната година. 

 

 



 

                                               Раздел ІХ 
                              ПЛАН за работа с родителите 
 

Повишаване на уменията за работа с родители – чрез участие в квалификационни 

курсове, дискусии и обмяна на опит в методичните обединения, обсъждания на 

педагогически съвети, използване на различни информационни източници. 

                                                                             Отг.: кл. ръководители, председатели МО  

                                                                             Срок: през учебната година  

Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите 

родители /попълване на всички данни в дневника на класа/ . Създаване на електронна 

поща на класа и осъществяване на връзка с родителите по електронен път. 

Осъществяване на връзка с родителите и чрез бележници за кореспонденция. 

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището. 

                                                                             Отг.: класни ръководители 

                                                                             Срок: месец септември 

Осъществяване на постоянни  срещи  на  класните  ръководители  и учители по предмети 

в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време; 

                                                                             Отг.: класни ръководители 

                                                                             Срок: през учебната година 

Провеждане на  родителски срещи с класа и общоучилищни родителски срещи.;  

                                                                                   Отг.: кл.ръководители, заместник-директор 

                                                                            Срок: през учебната година  

Намиране на нови форми за общуване. 

                                                                            Отг.: кл. ръководители, заместник-директор 

                                                                            Срок: през учебната година 

Да се спазват правата на родителя в процедурата по налагане на наказание; 

                                                                            Отг.: кл. ръководители, директор 

                                                                            Срок: през учебната година 

Запознаване на родителите с графика за консултации, графика за класни и контролни 

работи и  приемното  време на класния ръководител. 

                                                                            Отг. класни ръководители 

                                                                            Срок: през учебната година 

Незабавно информиране на родителите при допуснати три последователни отсъствия на 

ученика от учебните занятия. Информиране на родителите за наложените на ученика 

наказания и причините за това.    

                                                                             Отг. класни ръководители 

                                                                             Срок: през учебната година 

Осъществяване на съвместни училищни и извънучилищни мероприятия с родителите по 

инициатива на класния ръководител.  

                                                                             Отг. класни ръководители  

                                                                             Срок:  през учебната година 

Училището периодично и своевременно ще предоставя информация: 

- За успеха и развитието на учениците в образователно -възпитателния процес; 

- За спазването на училищната дисциплина; 

- Уменията за общуване с учениците и учителите; 

- Интегрирането им в училищната среда; 

- За посещаемостта на учебните часове от учениците; 

- За отсъствията на ученика от учебни часове; 

- Когато започне процедура за налагане на санкция. 

Консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика 

с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на 

педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага. 



Осъществяване на обратна връзка с родителите. 

Изработване на анкети и анкетиране на родителите. Обработка на анкетите, анализ на 

резултатите на ПС, отбелязване и коригиране на пропуските и набелязване на мерки за 

по-нататъшна работа с родителите. 

                                                                            Отг.: класни ръководители 

                                                                            Срок: м. октомври и м. април 

Родителите имат право: 

-  Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището; 

-  Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на детето им; 

- Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците от 

специалист чрез насочването им от класния ръководител или учител. 

Родителите са длъжни: 

-  Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище; 

-  Да се запознаят  с Училищния учебен план, Правилника за дейността на училището. 

-  Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от 

класния ръководител, директора или заместник-директора; 

 

                                              Раздел Х 
            ПЛАН За насърчаване и повишаване на грамотността  
/ В изпълнение на националния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване на грамотността  / 

 

І. Понятието “ грамотност”. Видове грамотност. 

 

Грамотността е способността на човека да идентифицира, да разбира, да интерпретира, 

да създава, да обменя, да общува, да изчислява като използва материали, свързани с 

различни видове контекст. За целите на горната Стратегия  се различават следните 

видове грамотност: 

Базова грамотност – умение за четене и писане. Свързва се с компетентностите, които 

се очаква да притежават учениците в 4 клас. 

Функционална грамотност – умение за използване на четенето и писането с цел 

пълноценна реализация в обществото. Свързва се с компетентностите, които се очаква 

да притежават учениците в края на основното си образование. 

Комплексна грамотност – компетентност за създаване, разбиране, тълкуване и 

критическа оценка на писмена информация. Свързва се с компетентностите, които се 

очаква да притежават учениците в рамките на обучението си за придобиване на средно  

образование. 

 

ІІ. Цел 

 

Постигане на добро равнище на функционалната и комплексната  грамотност на 

учениците, което ще осигури възможност за личностното  и общественото им  развитие  

и ще гарантира създаването на основи за успешно справяне в дома, училището и 

професионалната общност. 

 

ІІІ. Оперативни цели 

 

Повишаване интереса и мотивацията на учениците за повишаване на знанията и 

усъвършенстване на уменията. 

Повишаване качеството на обучението. 

Ангажираност на родителите в постигането на целта. 

 



 

ІV. План-график на дейностите 

 

№ по 

ред 

Цел Дейности Срок Отговорник 

 Повишаване интереса 

и мотивацията на 

учениците за 

повишаване на 

знанията и 

усъвършенстване на 

уменията. 

 

   

1.  Провеждане на 

инициативи за 

размяна на 

учебници и книги 

през учебната 

година 

учители, 

класни 

ръководители  

2.  Организиране на 

конкурс за 

написване на есе 

на тема “Защо съм 

в това училище и 

защо искам да 

получа добро 

образование?“ 

декември 

/януари 

Йорданка 

Паликарска и 

Даниела 

Доцина – 

старши 

учители по 

БЕЛ, Симеон 

Бонев 

3.  Организиране “Ден 

на моето хоби” 

 Председатели 

на МО и 

класни 

ръководители 

4.  Провеждане на 

разговор-дискусия 

и популяризиране 

на добри практики 

и на проблеми, 

свързани с 

грамотността. 

 класни 

ръководители 

5.  Организиране и 

провеждане на 

“Ден на книгата” / 

организиране на 

публично четене 

на любими книги 

или 

стихотворения, 

изложба или 

спектакъл, 

посветен на 

книгата/ 

март 

/октомври 

Йорданка 

Паликарска и 

Даниела 

Доцина – 

старши 

учители по 

БЕЛ, Симеон 

Бонев 

6. . 

 

Провеждане на 

тематичен съвет: 

“Представяне пред 

педагогическия 

съвет резултатите 

ноември Учители по 

учебните 

предмети – 

БЕЛ, 

математика, 



от равнището на 

грамотност на 

учениците по БЕЛ, 

природни науки и 

математика” 

химия, 

биология и 

физика  

  Провеждане на 

консултации с 

учениците за 

повишаване на 

равнището им на 

грамотност. 

през учебната 

година  

учители 

7.  Провеждане на 

квалификационни 

дейности, 

насочени към 

съвременните 

методи на 

преподаване и 

повишаване на 

грамотността. 

през учебната 

година  

председатели 

на методични 

обединения, 

заместник-

директор, 

директор 

8.  Разширяване 

използването на 

ИКТ в учебния 

процес. 

през учебната 

година  

учители 

9.   Организиране на 

среща с автори на 

книги, 

стихосбирки и др. / 

при възможност/ 

през учебната 

година  

учители-БЕЛ 

10.  Оценяване на 

равнището на 

грамотност по 

забавен, 

нестандартен и 

различен начин 

През учебната 

година  

учители 

11.  Участие на 

учениците в 

състезания и 

олимпиади 

декември-март  учители 

12.  Акцентиране 

върху 

функционалната 

грамотност чрез 

включване на 

въпроси и задачи в 

урочната дейност, 

които провокират 

мисленето и 

прилагане на 

наученото в нови и 

непознати 

ситуации за 

решаване на 

през учебната 

година  

учители 



казуси от 

ежедневието. 

13. Ангажираност на 

родителите в 

постигането на целта. 

 

Организиране на 

тематични 

родителски срещи 

по класове с 

родителите за 

подкрепа и 

мотивиране на 

децата им в 

повишаването на 

равнището на 

функционалната 

им грамотност. 

декември/ 

април 

 

класни 

ръководители 

 

 

                                             Раздел  ХІ 
    ПЛАН За квалификационната дейност на педагогическия персонал 
 

Общи положения 

В Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии  се 

осъществяват дейности за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти на национално, регионално, общинско и училищно ниво. На 

институционално ниво квалификация се осъществява от институциите в системата на 

училищното образование, а на училищно ниво – в две методични обединения: 

МО учители по общообразователна подготовка, включващо следните учители: 

Виктория Христоскова, Йорданка Паликарска, Милена Мантаркова, Валя Шукадарова, 

Даниела Доцина, Любомир Видров, Василка Михайлова, Невена Чолакова, Симеон 

Бонев.  Председател на МО е Василка Михайлова-преподавател по история и география. 

МО учители по професионална подготовка, включващо следните учители: инж. 

Галина Кирилова, инж. Надя Василева,  инж. Мария Петрова, инж. Величка Милчева, 

инж. Диана Христова, Станислава Пехливанска, Весела Владимирова, Даниела Славева. 

Председател на МО – инж. Надя Василева – старши учител по практическо обучение. 

 

Квалификацията на педагогическите специалисти е продължаваща – насочена към 

непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване. 

 

ЦЕЛИ 

Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на 

образованието по предмети. Повишаване на научната, педагогическата и методическа 

подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на 

учителите. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и  развитие на 

професионалните нагласи и ценности. Осъществяване на междупредметни връзки и 

оказване на взаимна помощ. 

 

III.  ЗАДАЧИ 

Да се разработят планове на МО, активна вътрешно-квалификационна дейност и 

осъществяване на междупредметни връзки. 

Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 

преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит. 

Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при 

постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

Успешно усвояване на учебното съдържание по предмети.  



Създаване на трайна мотивация у учениците за обучение чрез използване на подходящи 

и интересни методи  за работа, както и разнообразни форми на проверка и оценка на 

знанията. 

Прилагане на единна методика за оценяване на учениците. 

Широко използване на интерактивните методи и възможностите на информационно-

комуникационните технологии в обучението. 

Участие в различни форми на продължаваща квалификация в зависимост от 

предвидените обучения на национално, регионално и общинско равнище. 

Отразяване на постигнатите професионални компетентности  чрез създаване и 

отразяването им в професионално портфолио от всеки учител. 

Придобиване през учебната година от всеки педагогически специалист на поне един 

квалификационен кредит /16 академични часа, от които поне 8 академични часа 

присъствени./ 

Стимулиране и мотивиране на учителите за участие в обучения за придобиване на по-

висока професионално-квалификационна степен, придобиване на нова или 

допълнителна професионална квалификация или специализация. 

 

 

 IV. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

Усъвършенстване на преподавателската и педагогическа практика. 

Утвърждаване на МО като форма за самоусъвършенстване на учителите. 

Създаване на условия за стриктно спазване на стандартите в обучението  чрез : обучение 

и самообучение за по-добро равнище на владеенето  и прилагането им, провеждане на 

системен административен и педагогически контрол от директора на спазване на 

нормативната уредба и предприемане на своевременни мерки за отстраняване на 

нарушенията. 

Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: квалификационна дейност за 

актуализация на научната и методическа компетентност, педагогически контрол, 

консултации с експерти от РУО, обмяна на добри практики в МО. 

Оптимизиране на училищната среда чрез: подобряване и поддръжка на МТБ и хигиената, 

подобряване на интериора в класните стаи и кабинетите с цел създаване на приятна среда 

за работа. 

Ориентиране на обучението по професионална подготовка  към потребностите на пазара 

на труда  чрез квалификация за повишаване на компетентността и усвояването на знания 

за нови техники и технологии. 

 

V. ФОРМИ 

Самообразование, самоусъвършенстване, курсове, семинари, сбирки, практикуми 

/открити уроци, работа с проблемни групи, делови игри, решаване на казуси и др./, 

специализации, форуми/ конференции, конкурси, пленери, работни срещи, майсторски 

клас и др. 

 

VІ. Тематични направления, по които са планирани квалификационните дейности 

за учебната година: 

Формиране на ключови компетентности като инструмент за личностно и социално 

развитие. 

Стимулиране на творческите заложби на учениците чрез прилагане на ИКТ в обучението. 

Създаване на инструментариум за проучване на нагласите, интересите и потребностите 

на учениците. 

Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на 

учениците. 

Педагогическо взаимодействие при организиране на извънкласни дейности. 

Класният ръководител като учител и мениджър на класа. 



 

 

VIІ. ОРГАНИЗИРАНЕ   

Организиране и провеждане на вътрешно - училищни квалификационни дейности, 

свързани с актуални проблеми на обучението и възпитанието. 

 

На училищно ниво: 
Изготвяне на планове за работата на М.О. 

                                                                                  Отг.: председатели на М.О.  

                                                                                  Срок: месец септември 

Обсъждане на учебните програми и планове, техните особености и изисквания. 

Обсъждане на мястото и начина за провеждане на учебните и производствени практики. 

Обсъждане избора на учебници и учебни помагала. 

                                                                                  Отг. председатели М.О 

                                                                                  Срок : м. септември 

Анализ на резултатите от проверката на  входното ниво на знанията на  учениците и 

обсъждане на мерки за попълване на пропуските на заседание на педагогическия съвет. 

                                                                                  Отг. Председатели МО 

                                                                                  Срок: месец октомври 

Създаване на инструментариум за проучване на нагласите, интересите и потребностите 

на учениците./ тестове, анкети, разговори и др. 

                                                                                   Отг. учители 

                                                                                   Срок: месец октомври 

Работа с електронни учебници. Интерактивни методи за преподаване и обсъждане на 

резултатите в методичните обединения. Използване на компютърния кабинет и 

мултимедийна техника в обучението. 

                                                                                   Отг.: учители  

                                                                                   Срок: през учебната година 

Обмяна на добри практики чрез провеждане на открити уроци  или презентации от 

учители. 

                                                                                  По плана на МО 

                                                                                  Отг. Председатели М.О 

 Провеждане на семинари от външни лектори на теми, свързани с методическата, 

педагогическата и психологическата  подготовка на учителите. 

                                                                                  Най-малко 2 пъти в учебната година 

                                                                                  Отг. Директор 

Анализиране на наличието на материално-технически средства в кабинетите и решения 

за тяхното обогатяване. 

                                                                                  Отг. гл. счетоводител, директор 

Провеждане на тематичен съвет: “Анализ на поведението на учениците и причини за 

допуснатите отсъствия. Предприети мерки.” 

                                                                                  Отг.: директор 

                                                                                  Срок: месец февруари 

Използване на игрови дейности в учебно и извънучебно време с цел увеличаване на 

интереса на учениците към учебния предмет и сплотяване на училищната общност. 

                                                                                  Отг.: учители  

                                                                                  Срок: през учебната година 

Взаимно посещение в часовете на преподаватели  с цел обмяна на положителен опит.                   

                                                                                  Отг. Зам. директор, председатели МО 

                                                                                  Срок: По плана  на МО 

Системно съгласуване на работата по теория и практика. 

                                                                                  Отг. Учители   

                                                                                  Срок: на заседания на МО 



 

Участие в състезания и олимпиади. 

                                                                                    Отг.  учители 

                                                                                    Срок: В зависимост от графика на 

национално и регионално равнище 

Изготвяне на анализи за работата през първи срок и годината на заседания на 

педагогическия съвет. Определяне на основните проблеми и представяне на 

предложения за тяхното разрешаване. 

                                                                                    Отг. Председатели на МО 

                                                                                    Срок: в края на всеки учебен срок 

Анализ на резултатите от изходното  ниво на учениците на заседание на педагогическия 

съвет. 

                                                                                    Отг.: председатели МО 

                                                                                    Срок: месец юни 

Създаване на професионално портфолио. 

                                                                                    Отг. учители 

                                                                                    Срок : м. октомври  

 Повишаване на личната професионална квалификация по пътя на самообучението и 

придобиване на професионално - квалификационни степени 

                                                                                    Отг.: учители 

                                                                                    Срок: през учебната година 

Извънучилищна квалификационна дейност – на общинско, регионално и национално 

ниво. Обмяна на опит с учители от средни училища. 

                                                                                    Отг.: учители 

                                                                                    Срок: през учебната година 

Участие в различни форми на продължаваща квалификация, организирани по плана на 

РУО. 

                                                    Срок: през учебната година, в зависимост от плана на РУО      

                                                                                    Отговорник : директор 

Полагане на усилия за разширяване на контактите с работодателите с цел 

усъвършенстване на практическата работа на  учениците. 

                                                                                   Срок: през учебната година 

                                                                                   Отговорник: директор, учители по                              

учебна практика 

Участие в проекти. 

                                                                                    Срок: през учебната година 

                                                                                    Отговорник: директор 

Методическо консултиране на учителите. 

                                                                                    Срок: по план на РУО. 

Участие в различни форми на продължаваща квалификация на общинско и  национално 

ниво. 

                                                                                    Срок: през учебната година  

                                                                                    Отговорник: директор 

Участие в обучения за повишаване на квалификацията . 

                                                                                    Срок: през учебната година 

                                                                                    Отговорник учители 

Най-късно през месец октомври всеки учител подготвя професионално портфолио, чрез 

което отразява постигнатите професионални компетентности. То е процес на събиране, 

съставяне, съхраняване и представяне на постигнатите резултати, които доказват: 

активно участие в политиката на училището, постигнатите резултати с учениците в 

образователния процес, динамиката на професионалните изяви и професионалното 

усъвършенстване и кариерно развитие. Портфолиото е форма за самооценяване и 

атестиране, което се извършва след 4 години. За този период на атестиране 



педагогическият специалист е длъжен да придобие не по-малко от 3 квалификационни 

кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията. 

 

 

                                            Раздел  ХІІ 
ПЛАН За работа по изпълнение на училищния механизъм за противодействие на  

училищния тормоз и взаимодействие при сигнал на дете, жертва на насилие или в 

риск от насилие 

 

Състав на училищния координационен съвет: 

Председател:  инж. Надя Василева 

Членове:          инж. Галина Кирилова                                                   

                         Владимир Владимиров 

 

І. Предмет 

Проучване и подпомагане на психичното развитие и здраве на учениците в системата на 

средното образование, чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на 

механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в 

училище. 

 

ІІ. Цел 

Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и 

последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна 

училищна среда. 

 

ІІІ. Задачи: 

Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в 

училище. 

Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в училище или при 

сигнал на дете, жертва на насилие или в риск от насилие. 

 

ІV. Общи положения 

Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат за цел 

ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи 

за насилието.  

Комплексът от превантивни мерки трябва да включва всички възможни аспекти и форми 

на тормоза, ясно да фокусира вниманието върху участието на всички групи и да се 

планира на три нива - класна стая/паралелка, училище, общност. 

За да се изгради защитната мрежа е необходимо да се поставят ясни граници, изграждане 

на ценности, правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и тормоз във 

взаимоотношенията в училище. 

По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите, а някои 

от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната 

тежест. 

Важно е да не бъдат омаловажавани и първите прояви на влошаване на отношенията 

между децата и поведение, което е неприемливо. Необходимо е още при най-малките 

сигнали и съмнения за тормоз да се предприемат стъпки, за да се предотврати ескалация 

на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова поведения няма да бъде 

толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на физически 

тормоз, така и към неговите социални и психологически форми. 

 

 

 



V. Дейности  

Дейности по разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на 

тормоза в училище 

Извършване на оценка на тормоза в началото на учебната година /чрез анкета-

въпросник/. 

                                                                                       Срок: Октомври 2022 

                                                                                       Отг.: УКС 

Анализ и обобщаване на резултатите от оценката на тормоза в резултат на проведеното 

изследване. 

                                                                                       Срок: Октомври 2022 г.  

                                                                                       Отг.: Председател УКС 

Актуализация на процедурите за реагиране в ситуация на тормоз. 

                                                                                       Срок: Октомври 2022 г. 

                                                                                       Отг.: УКС 

Запознаване на учители и ученици с настоящия Механизъм за противодействие на 

училищния тормоз между учениците в ПГХВХТ- гр. Дупница. 

                                                                                       Срок: септември /октомври 2022 г.  

                                                                                       Отг.: УКС и класни ръководители 

Поддържане на непрекъсната връзка между класните ръководители и родителите за 

противодействие срещу проявите на насилие и тормоз.  

                                                                                       Срок: постоянен 

                                                                                       Отг.: Комисията и кл. ръководители 

 Отбелязване на Международния ден на толерантността. 

                                                                                       Срок: ноември 2022 г.  

                                                                                       Отг.: Класните ръководители 

Обогатяване на информационното табло с материали свързани с темата на 

противодействието на тормоза и насилието. 

                                                                                       Срок: декември 2022 г.  

                                                                                       Отг.: УКС 

 Кибертормоз: характеристики, причини и последици. 

                                                                                       Срок: януари 2023 г.  

                                                                                       Отг.: Класните ръководители 

Какви видове насилие съществуват в училище и как да ги разпознаваме?  

                                                                                       Срок: октомври 2022 г.  

                                                                                       Отг.: Класните ръководители 

Отбелязване на Световния ден за борба с тормоза – разпространяване на брошури и 

розови лентички. 

                                                                                       Срок: февруари 2023 г.  

                                                                                       Отг.: УКС 

Емоционалното насилие и свидетел на насилие. 

                                                                                       Срок: март 2023 г.  

                                                                                       Отг.: Класните ръководители 

Агресията в училище. Фактори за възникване на агресивното поведение. 

                                                                                       Срок: май 2023 г.  

                                                                                       Отг.: Класните ръководители 

Извършване на оценка на тормоза в края на учебната година /чрез анкета-въпросник/. 

                                                                                       Срок: юни 2023 г. 

                                                                                       Отг.: Председател УКС 

Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа 

Вписване в единен регистър на училището на всяка възникнала ситуация на тормоз 

между учениците и мерките, които са предприети. 

                                                                                      Срок: постоянен  

                                                                                      Отг.: Председател на комисията 



 

Актуализиране на правилата и процедурите за работа с: 

Дете, жертва на тормоз 

Дете, упражнило тормоз 

Деца, които помагат и подкрепят тормоза 

Децата наблюдатели 

                                                                                     Срок: октомври 2022 г. 

                                                                                     Отг.: Председател на комисията 

Актуализиране на правила и процедури за регистриране на ситуации на тормоз, 

насочване към други служби и обмен на информация с други учебни и детски заведения.                                 

                                                                                     Срок: октомври 2022 г. 

                                                                                     Отг.: Председател на  комисията 

Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители, 

училищно ръководство и институции. 

                                                                                     Срок: постоянен  

                                                                                     Отг.: Комисия и класни ръководители 

 

 

 

                                           Раздел ХІІІ    
              ПЛАН ЗА ЗДРАВНО-ЕТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Mесец  септември 

Прости правила за предпазване от простудни и вирусни заболявания  –  VІІІ, ІХ, Х, ХІ, 

ХІІ клас 

 

Месец  октомври 

Заболявания предавани по полов път – VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас. 

 

Месец  ноември 

15.11 – „Международен ден без тютюнопушене”                                     

Употреба на цигари, алкохол и канабис – VІІІ, ІХ, Х, ХІ,ХІІ клас. 

Бъди модерен ! Живей без тютюнев дим – VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас. 

 

Месец   декември 

„Световен ден за борба със СПИН”.  

Как да предпазим човека, когото обичаме –  сексуално здраве. – VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас. 

Прави безопасен секс. – VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас. 

 

Месец  януари 

Живот без дрога. – VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас.                          

 

Месец  февруари 

Общувай без агресия. – VІІІ, ІХ Х, ХІ, ХІІ клас.  

 

Месец март 

24.03 – „Ден за борба с туберкулозата” 

1.  Туберкулозата – инфекциозно заболяване. – VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас. 

2. Рискови фактори и предпазване. – VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас. 

 

Месец април  

Бъди нащрек! Лесно е да станеш жертва на трафик. –  VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІI клас. 

Как да се предпазим от гръбначни изкривявания? – VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІI клас. 



 

Месец май  

22 май – „Световен ден за жертвите от СПИН” 

Знаем ли всичко за СПИН. – VІІI, ІХ, ХI, ХІІ клас. 

          

Месец юни 

юни – „Международен ден за борба с наркотиците“ 

Алкохолът и никотинът – вредни за здравето. – VІІІ, IХ, X, ХІ клас. 

27 юни – „Световен ден на диабета“ 

Живей активно. Танцувай и спортувай. – VІІІ, IХ, X, ХІ клас. 

 

                                           Раздел ХІV 
              ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ  

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Същност 

Гражданското образование и възпитание се осъществява като система от дейности, 

ориентирани към формиране на нагласи у учениците и създаване на модели на поведение 

за активно участие в демократичните процеси на обществото. 

Насоки 

Формиране на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда; 

Участие в демократичните процеси; 

Изграждане на култура на поведение и взаимоотношения; 

Формиране на уважение към гражданските права и отговорности. 

Реализиране 

в часа на класа; 

в извънкласни форми на работа; 

чрез проекти; мултимедийни презентации на учениците.  

Акценти  

Здравно образование –култура  за  водене  на  здравословен  начин  на  живот; 

Превенция на зависимостите (наркомания, алкохол, тютюнопушене); 

Сексуално образование и превенция на СПИН; 

Превенции срещу настъпление на секти; 

Противодействие срещу проявите на агресивност и насилие; 

Действия при природни бедствия, аварии, пожари и др.; 

Професионално ориентиране и кариерно развитие - 5 часа; 

Умения за решаване на конфликти и водене на спорове; 

Икономическа култура; 

Физическа култура и спорт; 

Екологично образование и възпитание; 

Безопасност на движението.  

 

ІІ. ЦЕЛ 

Усвояване на социални знания и умения за отстояване на правата, изпълняване на 

задълженията и поемане на отговорности като членове на обществото. 

 

ІІІ. ЗАДАЧИ 

Изграждане на култура на поведение в ученическата общност и готовност за участие в 

общоучилищния живот. 

Изграждане на здравна и екологична култура. 

Самостоятелен избор на професионален път на реализация. 

Изграждане на национално самочувствие и отговорност за пълноценен живот. 

Противодействие на агресивността, насилието и настъплението на секти. 



ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Възпитаване на дисциплинираност и гражданско поведение чрез: 

Учебната, извънкласната и извънучилищната дейност. 

                                                                                    Срок: постоянен 

                                                                                    Отг.: Класни ръководители 

Спазване на училищния правилник. 

                                                                                    Срок: постоянен 

                                                                                    Отг.: Класни ръководител, Директор 

Спазване на правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд.                                                                                                                                                 

                                                               Срок: постоянен 

                                                                                     Отг.: Директор 

Провеждане на часа на класа на базата на план с участие и на учениците.                                                                                                     

                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                     Отг.:   Класни ръководител 

Възпитаване на национално самочувствие и продължаване на националните традиции. 

Честване на национални и училищни празници. 

                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                     Отг.:  Класни ръководители 

 Запознаване и спазване на задължителните символи на Република България и 

българското училище (национално и училищно знаме, държавен химн, герб, език, 

конституция и др.) 

                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                      Отг.: Директор 

Изграждане на система за сътрудничество на родители, културни институции, фирми, 

организации и др., имащи отношение към възпитанието. 

                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                      Отг.: Директор, Кл. ръководители 

Здравно и екологично възпитание 

Провеждане на здравни беседи на учениците с медицински лица. 

                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                      Отг.: Мед. лице 

Разглеждане на здравни теми в часа на класа- сексуална култура, наркомания, 

алкохолизъм, здравословен  начин  на  живот и др. 

                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                      Отг.: Класни ръководители 

Озеленяване района на училището. 

                                                                                      Срок: април 2023 г. 

                                                                                      Отг.: Директор, Класни ръководители 

Провеждане на туристически екскурзии.                                                                 

                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                      Отг.: Учител по ФВС 

Развиване на физическата дееспособност 

Изготвяне на ученически спортен календар на училището. 

                                                                                      Срок: 13.09.2022 г. 

                                                                                      Отг.: Учител по ФВС 

Участие  в спортни празници и турнири. 

                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                      Отг.: Учител по ФВС 

Стимулиране на творческата активност и развитие на интересите и възможностите на 

учениците. 

Формиране на отбори по различни  видове  спорт. 

                                                                                      Срок: постоянен 



                                                                                       Отг.: Учители по ФВС 

Участие във вътрешно училищни олимпиади. 

                                                                                       Срок: постоянен 

                                                                                       Отговорник: Директор 

Участие в регионални конкурси.  

                                                                                       Срок: постоянен 

                                                                                       Отг.: Директор 

Гостувания и беседи на квалифицирани лектори. 

                                                                                       Срок: постоянен 

                                                                                       Отг.:  Директор      

 

V. КОНТРОЛ 

Контролът по провеждане на възпитателната работа се осъществява от Директора.  

Контролът се осъществява съгласно настоящия план и плана за контролната дейност на 

Директора. 

Резултатите от контрола се отчитат на заседание на педагогическия съвет. 

 

                                                         Раздел ХV 
                           ПЛАН за обучение по безопасност на движението  

 

I. Провеждане на начален инструктаж: 

Запознаване с правилата за движение по улиците и задълженията на учители и ученици 

при провеждане на извънучилищни мероприятия.  

Запознаване с инструкцията за безопасност и здраве при пътуване  в населени места  и 

извън тях.  

 

II. Провеждане на обучение в „Час на класа” от класните ръководители по зададени 

примерни теми:  

Пътища  и улици, по които се движим. 

Участници в движението. 

Регулиране на движението.  

Специални правила за някои участници в движението.  

Организация на пътуването.  

Влияние на умората, алкохола и упойващите вещества.  

Поведение при пътно транспортно произшествие.  

 

III. Провеждане на обучение на учениците от VIII клас:  

Изготвяне на план за дейностите по безопасност на движението и разпределение на 

темите по часове.  

Използване на учебни  тетрадки по безопасност на движението, които са одобрени от 

МОН със заповед  РД09-246 от 31.03.2006г. 

 

IV. Провеждане на практическо обучение:  

Участие на специалисти при провеждане на практическото обучение за учениците от IХ 

клас.  

Представяне на видео филми, слайдове и други нагледни  материали. 

Забележка: Занятията се провеждат в часа на класа  

 

 

 

 

 

 



                                          Раздел ХVІ 
                         ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ НА ПС 

Педагогическия съвет на училището е специализиран орган за разглеждане и решаване 

на основни педагогически въпроси. 

ПС приема стратегията за развитие на училището, Правилника за дейността на 

училището, годишния план за работа, училищния учебен план, избира формите на 

обучение, обсъжда и взема решения по резултатите от обучението. Определя начина за 

приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове. 

Приема учебни планове за индивидуална форма на обучение. Прави предложения на 

директора за награждаване на ученици и налагане на наказания „преместване в друго 

училище до края на учебната година” и „преместване от дневна в самостоятелна форма 

на ученици, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на 

обучение както и за даровити деца в задължителна училищна възраст. Приема мерки за 

повишаване качеството на образование. Приема етичен кодекс на училищната общност. 

Запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение. Най-

малко три пъти през годината обсъжда нивото на усвояване на компетентности от 

учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати. 

 

 

СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

Педагогическият съвет включва в състава си  директор и  учителите. Председател на ПС 

е директорът. В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат 

да участват представители на обществения съвет и медицинското лице, ученици. 

 

 

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПС 

ПС се свиква най-малко веднъж на  месец от директора.  Решенията му се приемат с 

обикновено мнозинство при присъствие на не по-малко от 2/3 от числения му състав. 

 

Месец септември 2022 г. 

Актуализиране на стратегията за развитие на училището. 

                                                                          Докладва директор 

Приемане на  Правилник за дейността на училището. 

                                                                          Докладва  директор  

Приемане на училищния учебен план . 

                                                                          Докладва  директор  

Приемане на годишен план за работа на училището 

                                                                          Докладва директор 

Приемане на формите за обучение. 

                                                                          Докладва директор 

Приемане на мерки за повишаване на качеството на образованието 

                                                                          Докладва заместник-директор 

Избира спортните дейности от определените по чл. 92.ал1 от ЗПУО 

Докладва учител по физ. възпитание и спорт 

Приемане на етичен кодекс на училището. 

                                                                           Докладва: директор 

 

 

     



Месец октомври 2022 г. 

Разглеждане и анализ на резултатите от входното ниво на учениците. 

                                                                             Докладват: Председатели МО 

Приемане на Програма за превенция на употребата на алкохол и наркотични вещества. 

                                                                             Докладва: Валя Шукадарова 

Приемане на план за работа на Училищния координационен съвет по изпълнение на 

училищния механизъм за противодействие на училищния тормоз и взаимодействие при 

сигнал на дете, жертва на насилие или в риск от насилие. 

Обсъждане на текущи задачи. 

 

Месец ноември 2022 г. 

Решение на ПС за държавен план-прием по професии през учебната 2023/2024 година и 

решение за реда на приемане и образуване на бала на учениците, които ще кандидатстват 

в ПГ по ХВХТ. 

                                                           Докладва: директор 

Доклад на класните ръководители за отсъствията на учениците. 

 

Месец декември 2022 г. 

Разглеждане на проблеми на учебно-възпитателния процес – тематичен съвет. Решения. 

             Докладват: учители 

Разглеждане поведението на учениците и доклад на класните ръководител за неизвинени 

отсъствия. 

                                                                              Докладват класни ръководители 

Месец януари 2023 г. 

Доклад на класните ръководители за оформяне на срочните оценки на учениците. 

Доклад на класните ръководители за отсъствията на учениците. 

Обсъждане на текущи въпроси. 

 

Месец февруари 2023 г. 

Анализ на работата през І учебен срок. Разглеждане на резултатите от обучението. 

Доклад на директора за изпълнение на решенията на педагогическия съвет през първи 

учебен срок.  

             Докладва: директор 

Доклад на класните ръководители за отсъствията на учениците. 

 

Месец март 2023 г. 

Разглеждане на проблеми на учебно-възпитателната работа. Предложения – тематичен 

съвет.  

                                                                           Докладват: класни ръководители  

Решение на ПС за реда  на приемане на ученици с равен бал, които ще кандидатстват в 

ПГ по ХВХТ през учебната 2023/2024 година. 

Доклад на класните ръководители за отсъствията на учениците. 

 

Месец април 2023 година 

Доклад на класните ръководители за поведението и отсъствията на учениците. 

Разглеждане на проблеми, свързани с учебно-възпитателния  процес. Решения. 

  

Месец май 2023 година 

Доклад на класните ръководители за оформяне на срочните и годишни оценки на 

учениците от 12 клас. 

Обсъждане на текущи въпроси. 

 

 



 

 

Месец юни 2023 г. 

Доклад на класните ръководители за оформяне на срочните и годишни оценки на 

учениците. 

Анализ на резултатите от изходното ниво на учениците през учебната година – 

тематичен съвет. 

Докладват председатели на МО 

Анализ на резултатите от държавните зрелостни изпити и изпитите за придобиване на 

втора и трета степен на професионална квалификация. 

                                                                  Докладва: директор 

Решение на педагогическия съвет за връчване награди на ученици. 

                                                                      Докладват: учители 

 

Месец юли 2023 г. 

Анализ на учебно-възпитателната работа през учебната 2022/2023 г. 

                                                                                 Докладва: директор 

Изпълнение на решенията на ПС през ІІ учебен срок. 

                                                                     Докладва: директор 

Доклад на председателите на МО за квалификационната дейност през ІІ учебен срок. 

 

На заседанията на педагогическия съвет могат да се разглеждат и други възникнали 

въпроси  в процеса на работа през учебната година,  касаещи учебно-възпитателния 

процес и работата на училището.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
         ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ  И  ХИМИЧНИ  ТЕХНОЛОГИИ      

                       ГР. ДУПНИЦА  УЛ. „ВЕЛИКО  ТЪРНОВО“ №6 тел.0701/51096; 0701/51097 

                                                                  e-mail: pgxvxt@abv.bg 

 

 

Утвърдил: 

Директор: Виолета Стефанова-Савова 

гр. Дупница 

 

 

                                       ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

 

 

 

№ по 

ред 

Пореден учебен   

час 

       Междучасия Начало и край на учебния час 

   1       І час          8.00 ч.  до 8.45 ч. 

   2            8.45 ч. до 8.55 ч.  

   3       ІІ час          8.55 ч.  до 9.40 ч. 

   4            9.40 ч. до 9.50 ч.  

   5      ІІІ час          9.50 ч. до 10.35 ч. 

   6           10.35 ч. до 10.55 ч.  

   7      ІV час         10.55 ч. до 11.40 ч. 

   8           11.40 ч. до 11.50 ч.  

   9      V час         11.50 ч. до 12.35 ч. 

   10           12.35 ч. до 12.45 ч.  

   11      VІ час         12.45 ч. до 13.30 ч. 

   12           13.30 ч. до 13.40 ч.  

   13      VІІ час         13.40 ч. до 14.25 ч. 

 

             

 

 

 

 

              Работно време на непедагогическия персонал: от 8.00 часа  до 16.30 часа 

                                                               Обедна почивка: от 12.00 часа  до 12.30 часа   
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      ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ  И  ХИМИЧНИ  ТЕХНОЛОГИИ      

                       ГР. ДУПНИЦА  УЛ. „ВЕЛИКО  ТЪРНОВО“ №6 тел.0701/51096; 0701/51097 

                                                                  e-mail: pgxvxt@abv.bg 

 

 

                                         З А П О В Е Д    № 970 / 14.09.2022 г. 

 

На основание чл. 259 ал.1 във връзка с чл. 258 ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование 

 

                                                   У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

 

                 Следната организация на учебния ден за учебната 2022/ 2023 година: 

 

№ по 

ред 

Пореден учебен   

час 

       Междучасия Начало и край на учебния час 

   1       І час          8.00 ч.  до 8.45 ч. 

   2            8.45 ч. до 8.55 ч.  

   3       ІІ час          8.55 ч.  до 9.40 ч. 

   4            9.40 ч. до 9.50 ч.  

   5      ІІІ час          9.50 ч. до 10.35 ч. 

   6           10.35 ч. до 10.55 ч.  

   7      ІV час         10.55 ч. до 11.40 ч. 

   8           11.40 ч. до 11.50 ч.  

   9      V час         11.50 ч. до 12.35 ч. 

   10           12.35 ч. до 12.45 ч.  

   11      VІ час         12.45 ч. до 13.30 ч. 

   12           13.30 ч. до 13.40 ч.  

   13      VІІ час         13.40 ч. до 14.25 ч. 

Учебните часове по производствена практика в 12-а клас се провеждат в блок от два 

учебни часа с обща продължителност 120 минути. Провеждат се в ден четвъртък от 11.50 

ч. до 13.50 и са фиксирани със седмичното разписание. 

Учебните часове по производствена практика в 12-б клас се провеждат в блок от два 

учебни часа с обща продължителност 120 минути. Провеждат се в ден петък от 11.50 ч. 

до 13.50 и са фиксирани със седмичното разписание. 

Работно време на непедагогическия персонал: от 8.00 часа  до 16.30 часа. Обедна 

почивка: от 12.00 часа  до 12.30 часа . 

Заповедта да се доведе до знанието на педагогическия и непедагогически персонал и 

учениците. Графикът на организацията да бъде поставен на информационното табло и в 

сайта на училището. 

 

Контролът върху изпълнението ще упражнявам лично. 

 

 

 

 

 

Директор: ....................... 

/Виолета Стефанова - Савова/ 
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