


 

 

І. УВОД 

ПГ „Иван Хаджиенов“ е общообразователно техническо училище с класове 

от 8 до 12 – ти. Първостепенно значение в дейността му се отдава на знанията и 

уменията на учениците придобивани  както в часовете по общобразователна 

подготовка, така и в часовете по професионални дисциплини. 

              Организацията на учебно – възпитателния процес ще е строго подчинена на 

приетите за обучение учебни планове  и програми, съгласно съществуващите 

нормативни документи  . 

            Учебно – възпитателният процес се основава на единството на общия и 

индивидуалния характер на обучението. В съвременните условия се променя позицията 

на ученика – той става активен фактор. Набляга се на вътрешната мотивация за учебен 

труд, придобити умения и самооценка на степените на усвояване на знанията на 

учениците. 

            Критерий за ефективността на учебния процес е осигуряване на подготовка, 

съответстваща на държавните образователни изисквания. Осъществява се с текущи  

изпитвания /устни и писмени/. Резултатите позволяват да се определи приносът на 

всеки отделен учител и да се следи развитието на всеки ученик. Като допълнителни 

критерии за педагогическа ефективност могат да служат и други резултати: от  

конкурси, олимпиади, състезания, участие в различни конференции, форуми и други. 

   Настоящия план е изготвен въз основа на приетата стратегия за периода 2021 – 

2025 г. и постигнатите резултати за учебната 2020 – 2021 г.  

Главна цел:  Осигуряване качествено образование на учениците чрез усвояване на 

знания и умения за развитие  на личността и изява на нейните творчески заложби. 

  

 

 

 

ІІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА 
УЧИЛИЩЕТО 

SWOT – АНАЛИЗ  - към 2021 година 

 



 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 

 Добри образователни резултати при външно 
оценяване и ДЗИ; 

 Добре комплектован и квалифициран 
учителски колектив; 

 Добри традиции в чуждоезиковото обучение 

след VІІ клас; 
 Добра реализация на зрелостниците във ВУЗ; 
 Наличие на ученическо самоуправление;  
 Работа в екип; 
 Актуални специалности; 
 Успешен  прием след VІІ клас ; 
 Нова визия на училището - Добър сграден 

фонд, ново обзавеждане,специализирани 
кабинети, нова техника,  спортна   база,  добре 
поддържан двор и други; 

 Наличие на училищен музей; 
  Ритуализация на училищния живот – емблема, 

униформи, значка; 

 Изграждане  система за повишаване 
квалификацията на учителите; 

 Добро управление на финансовите средства в 
условията на делегирани бюджети; 

 Активно взаимодействие с УН и фирмите 
партньори по дуално обучение; 

 Разширяване на дуалното образование  

 Сътрудничество с фирми в региона; 
 Промяна на обществените нагласи и 

реабилитиране на авторитета на училището; 
 Реализиране на проекти по програми на ЕС; 
 Наличие на достатъчен  капацитет по усвояване 

на средства по програми на ЕС;  
Включване в проекти за усвояване на средства 
от европейски фондове; 

 

 Все още ниско входно ниво на знания на   
постъпващите ученици, нисък успех; 

 Недостатъчна мотивация на учениците за 
учене; 

 Недостатъчно високо ниво на 
професионалната подготовка на учениците; 

 Ниски резултати на ДКИ-теория на 
професията и специалността; 

 

  

РИСКОВЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ 

/Дейности за преодоляване на рисковете/ 
  

 Развиване на собствено производство и 
услуги; 

 Търсене на възможност за столово или 
кетъринг хранене. 

 Подготовка за Честване на  100  
годишнината на училището през 2025 
година. 

 

 

 

 



 

 

ПГ „Иван Хаджиенов“.провежда успешна политика по отношение подготовката 
на учениците по професии и специалности, които са търсени на пазара на труда и 
предполагат успешна реализация на завършващите училище. Училището се развива 
устойчиво и е намерило своето място в общинската образователна структура.  

Добрата МТБ, качеството на образование, възможността за реализация по повече 
от една професия– това е, което прави училището привлекателно и полезно за 
младежите. 

През учебната  2021/2022 г. са сформирани 20 паралелки в дневна форма на 
обучение. 

 
Оценка на състоянието: 

Учениците от гимназията  се представят добре на ДЗИ. Подготовката им за 
явяване  на ІІ-ри ДЗИ по избираем предмет продължава и след Х –ти клас, като се 
търсят различни форми, тъй като часовете по ЗП в учебните планове липсват. Успешно 
е представянето на ДИ за придобиване на професионална квалификация по практика на 
професията и специалността, но по теория има какво да се желае. 

 Сътрудничеството с родителите не е на необходимото ниво. Нужно е 
създаването на работещи родителски комитети, които активно да участват в училищния 
живот при решаване на проблеми и превенция на отсъствия, бягства от училище и 
противообществени прояви, намаляване на агресията сред учениците, превенция за 
употреба на наркотици и упойващи вещества. Не е активна  ролята на Училищното 
настоятелство при решаване на проблемите на училището.  

Създадената система за организация по всички видове дейности, съгласуваност 
и отчет на резултатите, осигуреност на единство и непрекъснатост на УВП, правилното 
планиране  са решаващи условия за усъвършенстване качеството на обучението. 
Постигнати са добри резултати от УВП. Като ефективна форма на контрол се налага 
външното оценяване. 

Все още има възможности за по - ефективно сътрудничество между 
професионалната гимназия и бизнеса. 

Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти. 
Осигурена е творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на учебно-

възпитателната дейност за изпълнение на стандартите по ДОИ. 
По някои от общообразователните предмети бяха организирани и проведени 

училищни олимпиади, а някои ученици взеха участие в конкурси, състезания и 
олимпиади от областен и национален характер. 

Постигнати са успехи по физическо възпитание и спорт, където учениците от 
училището участват на общинско ниво и заемат призови места. 

Колективът натрупа опит в работата по проекти. Участваме и в националната 
програма „На училище без отсъствия“ мярка, „Без свободен час”. 

В сайта на училището се популяризират изявите на учениците. 
Утвърдени са традиции за честване на училищни и национални празници. 
Работи се за взаимодействие и партньорство между учители и ученици. 
Гимназията работи на делегиран бюджет. Мотивират се морално и материално 

учители и ученици за постигнатите резултати. 
Утвърдена е система на диференцирано заплащане на учителския труд като 

стълб за допълнително материално стимулиране според качеството на труда. 
Продължава да се осъвременява и ремонтира наличната МТБ. 



 

 

Преимуществата на училището са свързани с наличието на: 

1. Предлаганите специалности са атрактивни и дават възможност за успешна социална 
реализация след завършване на обучението; 

2. Активна и успешна работа по проекти; 
3. Добрият учителски състав по отношение на професионалната квалификация и опит; 
4. Провеждане на производствените практики в реална работна среда; 
5. Потенциални възможности за реализация на собствени приходи на училището и 

оттам  набиране на средства с инвестиционно предназначение. 

Проблемите, които трябва да се решат са : 

 Превенция на напускащите ученици с оглед задържането им в училище; 
 Продължаване работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на 

европейските образователни стандарти; 
 Мотивиране на педагогическата колегия за перманентна актуализация на  

методическата подготовка и повишаване на квалификацията; 
 Разкриване на алтернативни възможности за допълнително финансиране 

на училищния бюджет; 
 Повишаване  взискателността по опазване на училищното имущество; 
 Активизиране  работата с родителите, обществеността и институциите за 

обогатяване на материално-техническата база на училището. 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПОДЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

      

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 
 Утвърждаване на ПГ „Иван Хаджиенов“ като модерно и конкурентно 

училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели 
при подготовката им за социализация и реализация; 

 Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия 

персонал; 
 Обособяването на педагогическия и непедагогическия персонал като 

екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане 
на човешкото достойнство; 

 Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП 

за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света; 
 Формиране на 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. 
МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 

 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 ДОИ и стандартите на ЕС в духа на 

демократичните ценности; 
 Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен 

свят и създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот; 
 Формиране на умения за придобиване на информация и овладяване 

на съвременни комуникационни технологии;  
 Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности; 
 Развитие на индивидуалността; 
 Стимулиране на творческите заложби. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 
 Издигане авторитета на гимназията като институция; 
 Повишаване авторитета на учителя, превръщането му в медиатор на 

знанията и уменията на учениците и координатор на дейностите;  
 Създаване на мотивация за учене и  среда, в която образованието  се 

възприема като ценност; 
 Утвърждаване на диференциран подход в заплащането и обективна система  

за оценка качеството на  учителския труд, обвързан с  повишаване  качеството на 
обучението; 

 Въвеждане на система за кариерно развитие на учителите;   

 Развиване на системата за вътрешно оценяване; 
 Ритуализация на училищния живот, превръщане на училището в територия 

на учениците; 
 Насърчаване и развитие на ученическия спорт, повишаване на двигателната 

активност на учениците; 
 Изграждане на подкрепяща среда – гражданско образование и активно 

партньорство с родители; 
 Усъвършенстване системата за професионално ориентиране на учениците; 
 Ефективно управление на финансовите средства в условията на делегиран 

бюджет; 
 Утвърждаване  на Училищното настоятелство  в орган с реални и 

ефективни правомощия в областта на финансовата и управленската дейност на 
гимназията;  

 Утвърждаване на  Дирекционния  съвет като колективен орган за 
управление на училището.   

ПРИОРИТЕТИ: 
 Повишаване интереса на учениците към учебен труд и практическа  

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



 

 

използване на иновативни техники в преподаването;  
 Надеждна  комуникация с родителите на учениците и осигуряване на 

редовна и позитивна обратна информация чрез общи и индивидуални родителски 
срещи и използване на разнообразни форми за информиране; 

 Работа по гражданското образование и възпитание с цел изграждане на 
подкрепяща среда и редуциране на нежелателното поведение на учениците; 

 Утвърждаване на форми за традиционни училищни дейности:  състезания, 
празници, посещения, екскурзии и др. в партньорство с образователни институции, 
родители, Училищно настоятелство, неправителствени организации, бизнес 
партньори и др.; 

 Акцентиране върху използването  на съвременни методи и ИКТ в  

преподаването; 
 Екипност в работата на учителите – взаимна комуникация, съвместно 

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

 Ефективно управление на ресурсите на училището; 
 Ефективно използване и обновяване на материално-техническата база чрез 

съгласуване с финансиращия орган и собствен принос на училищната общност; 
 Осигуряване на извънбюджетни форми на финансиране (субсидии по 

проекти); 

 Обективно управление на училището не от хора, а от правила. 
 Професионално проектиране : защитени професии, дуално обучение, 

партньорства. 
Изпълнението на основните задачи и приоритети , стоящи пред училището ще бъде 
съпътствано с работа  по следните  направления: 
направление  I 

Утвърждаване на училището като иновативно,  научно, културно и спортно средище 

направление  II  

Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение 

направление  III 

Повишаване качеството и ефективността на училищното образование и възпитани  

направление  IV  

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и 
нарастващата взискателност на родителите 

направление  V  
 Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището 

направление  VI 

 Взаимодействие с родителската общност и Училищното настоятелство 

направление VII   



 

 

Подобрения в интериора и екстериора на училището 

направление  VIII  

Участие в национални програми и проекти 

ПРИНЦИПИ: 
 Прозрачност на решенията, информираност на учители, ученици, 

родители, общественост; 
 Диалог с участниците в образователния процес - ученици, учители; 
 Проучване и удовлетворяване на потребностите  на учениците и бизнеса; 

Популяризиране на съвременни методи на преподаване и учене, добри 

практики, мултимедийно и комплексно представяне на учебното съдържание; 
 Екипност в работата на учители и ученици. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЗАЛОЖЕНИТЕ ПРИНЦИПИ И ДЕЙНОСТИ  

 Утвърждаване на Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ като водещо 
професионално училище в града и региона; 

 Устойчиво развитие на професионалното образование; 
 Повишено качество на образование и обучение; 
 Подобряване и осъвременяване на материално-техническата база и 

гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд; 
 Постигане на координация между институциите, заинтересовани от 

качествено професионално образование, адекватно на динамичния пазар на труда; 
 Изграждане на подкрепяща среда – увеличаване на гражданското 

образование, организиране на извънкласните форми, подобряване на здравното 
образование, работа с учениците за преодоляване на негативни прояви,утвърждаване  
на активно действащ УС; 

 Привличане на медиите като партньори за популяризиране 

постиженията на училището; 
 Партньорство с родителите – равноправен диалог с тях, умение за 

общуване със собствените си деца, мотивиране за различни видове съвместни 
дейности, повишаване на ефективността на УН и УС; 

 Изграждане на система за оценка на качеството на работа в училище; 
 Адекватна оценка на качеството на учителския труд и заплащане в 

съответствие с качеството на работа. 
     

 


