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РАЗДЕЛ I: Анализ и оценка на състоянието на училището 

Професионална техническа гимназия „ Никола Вапцаров“ – гр. Самоков, е училище, в което 

дългогодишните традиции в обучението и възпитанието на учениците се съчетават с новите 

тенденции и предизвикателства на времето. Показателен за това е изключителният интерес на 

ученици и родители от Самоковския регион към обявените през тази учебна година специалности и 

реализираният прием в училището – максимален брой ученици в паралелките с прием след VII 

клас по специалностите : 

 „ Системно програмиране“ /„ Компютърна техника и технологии“  – 25 ученици 

 „ Икономика и мениджмънт“ – 26 ученици 

 „ Горско и ловно стопанство“ / „ Електрообзавеждане на производството“ – 22 

ученици 

 

През 2020/2021 учебна година продължава и обучението на ученици в самостоятелна 

подготовка – 3 ученици. Общият брой на учениците в дневна форма на обучение от VIII до XII клас 

е 341. Паралелките са общо 15, като разпределението по класове е следното: в VIII клас - 3 

паралелки, IX клас – 3 паралелки, X клас – 3 паралелки, XI клас – 3 паралелки, XII клас – 3 

паралелки. На общата статистика за осъществен прием и пълняемост на паралелките в 

професионалните гимназии в областта, ПТГ „ Никола Вапцаров“ е сред училищата, които 

продължават успешно да привличат ученици и са с утвърден авторитет и традиции. 

Наред с реализирания прием, като много добро постижение на учителския колектив можем 

да оценим и успешно приключилата учебна година за випуск 2020. Всички ученици успешно 

издържаха държавните зрелостни и квалификационни изпити, а фактът, че максимален брой 

ученици продължават обучението си във висши учебни заведения по изучаваните професии е 

показателен за успешната им бъдеща реализация. 

В унисон с новите тенденции в училището ни бяха разработени и редица проекти, насочени 

към подобряване на учебно-възпитателния процес и материално-техническата база и към 

повишаване на квалификацията на учителите. 

Създадоха се позитивни нагласи у учениците към предложените в училищната програма 

извънкласни дейности и се върви към моделиране на желаното от тях училище. 

Създадоха се и се надградиха умения за работа на екипен принцип, изградиха се толерантни 

и хармонични отношения между участниците в извънкласните дейности. 

Разви се креативността на учениците при решаване на задачи от изследователски и 

творчески характер чрез използване на комуникационни технологии и технологични иновации. 

До минимум се сведе въздействието на рисковите фактори за отпадане на ученици от 

училище, подобри се и се усъвършенства изградената система от педагогически въздействия за 

тяхното задържане в училище, учениците се включиха като активна страна в учебно- 

образователния процес. 

1. Училището има много добра материална база - поддържат се 17 класни стаи, 1 учебна лаборатория за 

провеждане на учебна практика по специалност „ Електрообзавеждане на производството“ , 1 кабинет 

учебно тренировъчна фирма за провеждане на обучение по теоретична професионална и учебна 

практика за специалност „ Икономика и мениджмънт; 1 кабинет за теоретична професионална и 

учебна практика за специалност „ Горско и ловно стопанство“; 1 кабинет по теория за специалностите 

КТТ и СП; 2 кабинета по теория за спец.“ Икономика и мениджмънт“; 4 компютърни зали, 1 зала за 

тържества, 1 заседателна зала, 1 интерактивен кабинет и 2 залин за спортни дейности.                                          

Има   учителска стая за всички преподаватели, снабдена с 4 компютъра, 1 принтер и 3 копирни 

машини. Работят 2 компютърни мрежи: за администрацията, за учителите и за учениците. Осигурен е 

постоянен достъп до интернет. 

През изминалата година в работата на колектива ни имаше и слабости, свързани с 

недостатъчното участие на браншови организации в професионалните направления, с отсъствията 

на отделни ученици и по текущи въпроси, които своевременно констатирахме и се опитвахме да 

отстраним. 

С учителския колектив, специалистите и служителите, ПТГ „ Никола Вапцаров“е в 

състояние да реши проблемите по учебно-възпитателната работа и да образова и обучава ученици 

по рамкова програма В на ЗПУО. 
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РАЗДЕЛ II: Мисия на училището 

 

 Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 

съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2030“, както и на всички 

поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което 

живеем. 

 Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено 

гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. 

 Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и стандартите на 

Европейския съюз в духа на демократичните ценности; 

 Адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско 
общество у нас; 

 Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на 

високо отговорно поведение за участие в обществения живот. 

 Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности. Развитие на 
индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 

 Осигуряване на високо качество на образованието и обучението, насочено към 

провокиране на мисленето и самостоятелното формиране на практически умения и 

създаване на условия за придобиване, разширяване и развитие на професионалната 

квалификация с оглед подобряване пригодността за заетост, професионална кариера, 

индивидуално развитие и усъвършенстване за образование през целия живот. 

 Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта 

на чуждоезиковите комуникационни компетентности. 

 Придобиване на солидни знания, умения и компетенции по професионално обучение и 

тяхното практическо приложение. 

 Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти. 

 Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 

 Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за 

общуване и правилно поведение в обществото. 

 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. 

 Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот 

 Търсене на нови форми на провеждане на часовете - на съвременна методика, 
комбинираща учебници и електронни учебни материали и съобразено със 

специалностите, по които се провежда обучение в училище. 

 Oсигуряване на равен достъп до качествено образование, ориентирано  към 

провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически 

умения, в баланса между традиционните достойнства на българското образование и 

необходимостта от усъвършенстване, с оглед максимално развитие на потенциала на 

всеки ученик и възможност за пълноценна социална реализация. 

 

 
 

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Издигане на качествено ново ниво подготовката на учениците и акцентиране на 

професионалната им подготовка. 
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2. Създаване на мотивация за учене и среда, в която образованието се приема за ценност. 

3. Осъществяване на дейности за придобиване на практически умения за приложимост на 

изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение 

на знанията. 

4. Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното 

правилно използване. 

5. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки 

възпитаник. 

6. Защита на личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на 

демократизация в обществото. 

7. Опазване и обогатяване на материална база. 

8. Обогатяване творческата дейност на учители чрез прилагане на нови форми и методи на 

обучение и превръщането им в медиатори на знанията и уменията на учениците и 

координатори на дейностите. 

9. Активно използване възможността за работа по проекти в областта на общото и 

професионално образование 

 
ГЛАВНИ ЦЕЛИ: 

 ПТГ „ Никола Вапцаров“- гр. Самоков ще запази своя облик и традиции. 

 Утвърждаване на ПТГ „ Никола Вапцаров“   като конкурентоспособно училище, умеещо 

да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им 

за социализация и реализация. 

 Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум и 
обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, 

загриженост и зачитане на човешкото достойнство; 

 Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателен 

процес (УВП) за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. 

 Гимназията се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и 

личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, 

уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на 

агресивност и насилие. 

 Осъществяване на качествена общообразователна и професионална подготовка, 

осигуряваща пълноценна социална адаптация и конкурентна професионална реализация 

на пазара на труда. 

 С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни 

програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в 

съответствие с потребностите и интересите на учениците. 

 Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, 

индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да 

дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и 

ранно напускане на училище. 

 Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане 

на заложените в нашата мисия приоритети. 

 С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 

образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти, ще осъществим 

допълнителна подкрепа на ученици, имащи необходимост от приобщаване и 

социализация. 

 Ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който 

участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление. 

 Ще продължим да работим в насока превенция на отпадане от училище, за осигуряване 
на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване 
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на потребности и интереси. 

 Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я 

превърнем в любимо място за отдих и творчество. 

 
ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ: 

 

 Акцентиране върху подготовката на учениците за НВО, ДЗИ и ДКИ и създаване на 

учебна среда, осигуряваща овладяване на знанията и уменията, залегнали в 

националните изпитни програми. 

 Повишаване на интереса на учениците към учебен труд и практическа реализация на 

знанията и уменията. Акцентиране върху ученето „чрез правене”, използване на 

иновативни техники в преподаването; 

 Повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа (УВР) чрез подобряване 

организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, 
компетентност и квалификация на педагогическите кадри; 

 Поставяне на ученика в центъра на цялостната дейност на училището. 

 Подобряване на вътрешно училищната квалификационна и методическа дейност. 

 Екипност в работата на учители и служители– взаимна комуникация, съвместно вземане 

на решения, стимулираща образователна среда, компетентно и отговорно поведение; 

 Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 

 Утвърждаване на формите за традиционни за училището дейности: състезания, 

празници, посещения, екскурзии и др. в партньорство с образователни институции, 
родители, УН, неправителствени организации, бизнес партньори и др.; 

 Създаване на учебна среда, осигуряваща овладяване на знанията и уменията, залегнали в 

националните изпитни програми. 

 Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно 

използване на наличната материално-техническа база (МТБ). 

 Екипност в работата на учители и служители– взаимна комуникация, съвместно вземане 

на решения, стимулираща образователна среда, компетентно и отговорно поведение. 

 Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за 

проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на 

училищните дейности и подобряване на МТБ. 

 Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в 

решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) 

като орган, подпомагащ цялостната УВР. 

 Осигуряване на извънбюджетни форми на финансиране чрез кандидатстване по проекти. 

 Устойчив растеж и утвърждаване на специфичния облик на Гимназията; 

 Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и осигуряване на равен достъп 

до образование и отваряне на образователната система; 

 Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на 

подрастващите и формиране потребности, интереси и нагласа за учене и повишаване на 
професионалните умения и компетенции чрез учене през целия живот ; 

 Повишаване квалификацията, авторитета и социалния статус на учителите; 

 Оптимизиране на производственото обучение чрез усъвършенстване на механизмите за 

координация и сътрудничество на институциите, имащи отношение към 

професионалното образование в региона; 

 Актуализация на професионалната подготовка при участието на потребителите на кадри 

и повишаване ефективността на сътрудничество между професионалното образование и 
бизнеса. 

 Изграждане на образовани личности с възможности за реализация и с чувство за 

принадлежност към училището. 
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РАЗДЕЛ III: Дейности за реализиране на целите и приоритетите, 

съобразно определения от МОН календар 

 

I. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

1.Прилагане  на  ДОС  за  учебно  съдържание  по  съответните  учебни

 предмети и по професии. Срок: уч.2020/2021 

Отг: Директор, учители 

2.Разработване  на тематични разпределения в съответствие с измененията 

на учебните програми, седмично разписание и график дежурства 

Срок: 14.09.2020 г. 

Отг:Директор, учители 

  3.Изработване на график за провеждане на консултациите от учителите по 

всички учебни предмети. Срок: 21.09.2020 г. 

Отг.:ЗУПД,ЗДУД, учители 

4.Разпределение на часовете и изготвяне на Образец № 1 за преподавателската 

дейност на учителите 

Срок:11.09.2020 г. 

                                                                                           Отг:Директор,ЗДУД,ЗДУПД     

5.Суровинна, техническа и асортиментна готовност в учебните работилници 

                                                                                                       Срок: 18.09.2020 г. 

                                                                                                       Отг:Директор 

6.Профилактичен преглед на машинния парк 

                                                                                                 Срок: 02.11.2020 г. 

                                                                                                 Отг:Директор 

7.Изготвяне на план за контролната дейност 

                                                                                                 Срок: 18.09.2020 г. 

                                                                                            Отг:Директор,ЗДУД, ЗДУПД 

8.Оформяне на училищната документация: 

8.1. Лични  дела на хартиен и електронен носител 

8.2. Протоколи 

8.3. Електронни дневници 

Срок: 18.09.2020 г. 

                                                                                                 Отг:ЗДУД,ЗДУПД 
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      9.Изработване на график за контролни и класни работи. 

                                                                                   Срок: 25.09. 2020, февруари 2021 г. 

                                                                                   Отг:ЗДУД, ЗДУПД, учители 

          10.Изготвяне на заповед за разпределение на лекторските часове за I и II срокове 

                                                                                     Срок: 01.10.2020 г. и 08.02.2021 г. 

                                                                                     Отг:Директор 

          11.Изготвяне на статистически сведения 

                                                                                             Срок: 10.10.2020 г. 

                                                                                             Отг: ЗДУПД 

          12.Утвърждаване на списък на учениците, които ще получават стипендия 

                                                                             Срок: 28.10.2020 г.; 26.02.2021г. 

                                                                             Отг: Директор и класни ръководители 

14.Извършване на инвентаризация с цел уточняваня на ДМА (МММ) и основни 

средства 

                                                                                            Срок:1.10. 2020 г.; 30.06.2021г. 

                                                                                            Отг: Директор 

15.Изготвяне на проекто-бюджета за следващата календарна година 

                                                                                            Срок: до 01.12. 2020 г. 

                                                                                 Отг: Директор и Гл. Счетоводител 

16.Финансова дисциплина, бюджетен остатък и оползотворяване по параграфи 

                                                                                            Срок: до 01.12. 2020 г. 

                                                                                 Отг: Директор и Гл. Счетоводител 

17.Подготовка и приключване на първи учебен срок 

                                                                                 Срок:  23.12. 2020 г. и 28.01.2021 г. 

18.Подаване молби за избор на начина за полагане на квалификациоони изпити 

по теория на специалността за учебна паралелка 

                                                                                             Срок: до 21.12. 2020 г. 

                                                                                             Отг: Класни ръководители 

 

19.Изпращане на заявки за квалификационните изпити през януарска сесия 

                                                                                                   Срок: 07.01. 2021 г. 

                                                                                                   Отг: Директор 

20.Възлагане на задания за дипломни работи и предоставяне на изпитни теми за 

квалификационен изпит по теория на специалността (професията) 

                                                                                              Срок: до 08.01. 2021 г. 
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                                                                                              Отг: Директор 

21.Актуализиране списъка на учениците получаващи стипендия 

                                                                                           Срок: до 28.02. 2021 г. 

                                                                                           Отг: Класните ръководители 

22.Изготвяне на план за приключване на учебната година и започване на новата 

по дейности 

                                                                                                  Срок: до 28.05. 2021 г. 

                                                                                                  Отг: Директор 

23.Изпращане заявка за НВО през юнската сесия 

                                                                                                  Срок: до 08.02. 2021 г. 

                                                                                                  Отг: Директор 

 

     24. Изпращане заявка за ДЗИ  сесия май-юни 

                                                                                                   Срок: до 08.02. 2021 г. 

                                                                                                  Отг: Директор 

25.Подготовка за провеждане на държавни зрелостни изпити по 

общообразователна подготовка, теория на специалността и практика по 

специалността и национално външно оценяване за 10 клас 

                                                                                           Срок: 17.05.2021 г. -  18.06. 2021г. 

                                                                                           Отг: Директор,ЗДУД, ЗДУПД 

26.Провеждане на зрелостни изпити по общообразователна и професионална 

подготовка 

                                                                  Срок: 19.05.2021г. – 04.06.2021 г. 

                                                                 Отг: Директор и училищна зрелостна комисия 

27.Обобщена заявка за задължителна училищна документация за началото на 

учебната 2021/2022 г. 

                                                                                                Срок: до 21.05. 2021 г. 

                                                                                                Отг: Директор 

 

 

28.Планиране отпуските на учители и служители за летните месеци 

                                                                                                Срок: до 15.06. 2021 г. 

                                                                                                Отг: ЗДУД,ЗДУПД 

29.Приемане резултатите от приключване на учебната година и зрелостни изпити 

                                                                                           Срок: до 30.06. 2021 г. 
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                                                                                           Отг: Директор 

30.Дипломиране на ученици 

                                                                                                 Срок: до 22.06. 2021 г. 

                                                                                                 Отг: Директор 

31.Приключване на учебната година 

                                                                                          Срок: до 30.06.2021 г. 

                                                                                          Отг: Директор и преподаватели 

32.Ремонт на сгради и съоръжения 

                                                                                               Срок: до 31.08. 2021 г. 

                                                                                               Отг: Директор 

33.Провеждане на приема за учебната 2021/2022 г. 

                                                                                 Срок:от 13.07.2021г. до 02.08.2021г. 

                                                                                 Отг: Директор и Комисия по приема 

34.Мотивиране на учениците за участие в олимпиади и състезания. 

                                                                      Срок: съгл.график на МОН и РУО  

                                                                      Отг.: ЗДУД,ЗДУПД и преподаватели 

35.Оптимизиране и иновиране на методите, средствата и организацията на 

обучението по съответните предмети в различните класове и специалности с 

цел повишаване на тяхната мотивация. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, учители 

36.Изпълнение разпорежданията на Наредба № 3 за системата на оценяване и 

Наредба № 11 /01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците 

                                                  Срок: постоянен            Отг.: Директор, ЗУПД, учители 

37.Подготовка на учениците за успешно явяване на задължителните зрелостни 

изпити 

Срок: постоянен 

                                                                                                      Отг.: Директор, учители 

           

         38. Търсене на средства и методи за ефективност на обучението в ЗИП,РПП,ЗИПП 

и  допълнителен час по ФВС (ДЧФВС) 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, учители 

39.Сформиране на групи по РП и РПП с максимално съобразяване с 
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желанията на учениците и с възможностите и перспективите на училището. 

      Срок: м. юни 

                                      Отг. :ЗДУД, ЗДУПД 

          40.Провеждане на изпити в рамките на изпитните сесии. 

Срок: по график 

Отг.: ЗДУД,ЗУПД 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месец ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

Провеждане  

 

 

 

Заседание 1 

1.    Указание за работа през учебната 2020/2021 година 

      2.    Определяне на класни ръководители за учебната 

 

 

02.09.2020 г. 

14.00ч. 
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ІХ 

2020/2021  година 

3.Утвърждаване на постоянно действащи комисии в училище, 

избор на МО и определяне на председателите и членовете им. 

      4.Приемане на Правилник за вътрешния трудов ред 

5.Приемане на  Годишния план за дейността на училището с 

темите и графика на заседанията на ПС за учебната 2020/2021 

година. 

6.Приемане форми на обучение в ПТГ, разглеждане на молби 

за прием на ученици в СФО 

     7.  Текущи задачи 

 

 

Заседание 2 

 

1. Приемане на Стратегия за развитие на училището за 

периода 2020-2024 

2. Приемане и актуализация на Етичния кодекс на учителя и 

училищната общност 

3. Утвърждаване на конспекти и изпитни материали за 

предстоящите изпитни сесии 

4. Приемане на план за действие в условията на COVID – 19 

5. Приемане и актуализация на годишния плсн за дейността 

на училището с темите и графика на заседанията на ПС за 

уч.2020/2021 

      6.Организационни въпроси 

 

Заседание 3 

 

 

1.Съгласуване на седмичното разписание на учебните часове 

      2.Приемане на плановете за работа на постоянно 

дейставащите комисии в училище 

      3.Определяне на извънкласни  дейности 

      4.Отчет на главния счетоводител за касовото изпълнение на 

бюджета от 01.01.2020г. до 31.08.2020г. по параграфи и 

очакваните приходи и разходи до 31.12.2020г. 

      5.Организационни въпроси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      09.09. 2020 г. 

13.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2020г. 

    Х       1. Отчет за изпълнение решенията на предходния 

педагогически съвет 

      2. Резултати от проверката на училищната документация 

      4. Съгласуване на график за рекламни дейности по 

осъщесвяване на държавния  План-прием за учебната 2021/2022г. 

      5. Текущи задачи 

14.10.2020 г. 

 14.00 ч. 
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Х 

 

1. Утвърждаване списък на учениците, които ще получават 

стипендия 

2. Дисциплината в началото на учебната година 

3. Доклад- анализ за здравословното състояние на учениците 

4. Резултати от проверките на посещаемостта на учебните 

занятия 

      5.Текущи задачи 

27.10.2020 г. 

14.00 ч 

 

 

ХІ 

1.Тематичен педагогически съвет – “Педагогическо 

общуване.Взаимодействие между учители-ученици, учители-

родители.Психологическа бариера.“                                                                                                                             

2.Информация за хода  на учебно-възпитателната дейност, 
ритмичност на оценяване.  

3.Разглеждане на нарушенията на правилника за дейността на 

училището.  

4.Обсъждане на предложения за налагане на санкции на 

учениците. 

5. Анализ на резултатите от входното ниво на учениците                                                                     

6. Резултати от проверката на училищната документация 

7.Текущи задачи 

 

 

 

 

17.11.2020 г. 

14.00 ч 

 

ХІІ 

1.Отчет за изпълнение решенията на педагогическия съвет 

2.Обсъждане на предложения за нови специалности, по които ще 

се осъществява обучение за първи път от учебната 2021/2022 

година 

3.Подготовка за приключване на І-вия учебен срок 

4.Обсъждане поведението на учениците 

5.Текущи задачи 

 

 

17.12.2020 г. 

14.00 ч 

 

І 

Заседание 1 

1.Тематичен съвет „Работата на класния ръководител ,свързана с 

намаляване на безпричинните отсъствия на учениците“. 

2.Изработване на предложения за държавен план-прием по 

професии за учебната 2021/2022 г 

3.Утвърждаване на изпитни практически задания за държавни 

квалификационни изпити 

4.Обсъждане на проблеми при приключване на първи учебен 

срок 

5.Обсъждане поведението на проблемни ученици 

6.Финансово състояние на училището – бюджет и перспективи за 

приключване на финансовата година                                       

7.Текущи задачи 

Заседание 2 

 

1. Приемане резултатите от І-вия учебен срок. Обсъждане на 

дисциплината на учениците 

2. Текущи задачи 

 

 

05.01.2021 г. 

14.00 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.2021 г. 

13.30ч. 
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ІI 

 

1. Утвърждаване на стипендиите на учениците за ІІ учебен 

срок 

2. Текущи задачи 

 

23.02.2021 г. 

14.00 ч 

 

 

ІІІ 

1.Отчет за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 

2.Доклад на председателите  на комисиите  по защита при 

бедствия и за борба и превенция на противообществени прояви. 

3. Резултати от проверката на училищната документация              

4. Обсъждане поведението на учениците 

5. Тематичен педагогически съвет: „Споделяне на знания и опит 

– иновативни практики в преподаването по професионална 

подготовка 

5.Организационни въпроси. 

 

 

16.03.2021г. 

14.00 ч 

 

 

ІV 

1.Информация за готовността за успешното  приключване на 

учебната година за учениците от XII клас.  

2.Приемане на сценарий за изпращане на випуск 2021.  

3. Определяне на знаменосец и асистентки на училищното знаме 

4.Разглеждане на предложения за награждаване на ученици и 

изявени учители по случай 24 май. 

5.Информация за ритмичността при проверката и оценката на 

знанията и уменията на ученицте 

6.Резултати от проверката „ Движение и посещаемост на 

учениците“ 

7.Организационни въпроси 

 

 

20.04.2021г. 

14.00 ч 

 

 

 

V 

Заседание 1 

 

1.Приемане резултатите от приключване на учебната година за 

учениците от 12 кл 

2.Запознаване на учителите с правилата и начина на провеждане 

на ДЗИ, НВО и ДИ за СПК 

3. Доклад  относно организацията  за провеждане на 

производствената практика на учениците от 10 и 11 клас 

5. Организационни въпроси. 

 

Заседание 2 

1.Допускане на ученици от 12 класове до държавни зрелостни 

изпити и държавни квалификационни изпити 

2.Текущи задачи 

 

 

 

 

 

 11.05.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2021 г. 

14.30 ч 

 

 

VІ 

1. Докладване на получилите свидетелство за първи 

гимназиален етап, диплома за средно образование и 

свидетелство за професионална квалификация 

2. Приемане резултатите от приключването на учебната 

2020/2021 г за учениците от 8, 9, 10 и 11 клас 

3. Съгласуване на график за подготовка на материално-

30.06.2020 г. 
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техническата база за учебната 2021/2022 година 

4. Обсъждане на дисциплината на учениците 

5. Разни 

 

 

 

Темите и графикът на заседанията на ПС могат да претърпят промени през учебната 

година при необходимост и/или по предложение на членовете на ПС. 

 

 

Настоящият график е приет на заседание на ПС с протокол № 16 / 09.09.2 020  г.  
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