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Приоритетни 

направления 
Дейности Срок Финансиране 

 
I.Повишаване   привлекателността   и   качеството   на   професионалното   образование   и обучение чрез връзката му с пазара на труда. 

1.1. Планиране, 

организация и 

контрол на 

дейността на 

училището 

1.1.1. Изготвяне и актуализация на основните училищни документи в съответствие 
със ЗПУО и ДОС: 

- планове, правилници, училищни учебни планове; 
- мерки за подобряване на учебните резултати, програма за превенция на 

отпадането; 

1.1.2. Сформиране на работни групи и училищни комисии за планиране и 

организация на основните направления в дейността на училището. 

1.1.3. Кадрова осигуреност на общообразователната и професионална подготовка. 

1.1.4. Поддържане на оптимален за пълноценното осъществяване на дейността на 

училището състав на непедагогическия персонал. 

1.1.5. Гъвкаво използване на системата за оценяване на постигнатите резултати от 
труда на педагогическите специалисти за определяне на ДТВ и ДМС на 

педагогическите специалисти и непедагогическия персонал. 

1.1.6. Осъществяване и реализиране на училищния и държавен план - прием. 

1.1.7. Оптимизиране на училищните учебни планове. 
1.1.8. Осъществяване на ефективен контрол на директора и ЗД съобразно целите на 

стратегията и дейностите в процеса на училищното образование и своевременно 

предприемане на действия за тяхното подобряване. 

Ежегодно в 
началото на 

учебната година. 

 

 
постоянен   

м. октомври 

 

м. юли – август 

2023 г. 

 
м. септември 

Училищен бюджет 

   1.2. Осигуряване на 

по-голяма практическа 

приложимост на 

обучението и 

ориентирането му към 

конкретни резултати.  

  1.2.1. Качествено обучение по всеки учебен предмет и повишаване нивото на 

познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо 

прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.  

  1.2.2. Приемане на учебен план с атрактивни профили и обучение в ИУЧ за    

задържане на учениците, обучаващи се в училището и привличане на такива от други 

училища.  

 

 
 

постоянен Училищен бюджет 
 

 

 

 

 
 



1.3. Постигане на 

положително 

отношение към 

училището и 

предлаганото 

образование. 

 

  1.3.1. Професионално ориентиране на учениците, завършващи средно образование, 

съобразно техните интереси и възможности. 

  1.3.2. Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите 

на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре 

своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана 

работа с учениците. 

  1.3.3. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.  

   

 

  

II. Подобряване на образователната инфраструктура и модернизиране на материалната база в съответствие с изискванията на Наредба № 24 

за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие. 
 

 2.1. Създаване  на 

условия за активна 

образователно-

възпитателна дейност с 

учениците.  

 

 2.1.1 Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на 

учебните часове по физическо възпитание и спорт. 

 2.1.2 Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се 

работи – кабинет, класна стая, коридори, фоайета, суха и топла връзки.  

  

постоянен Училищен бюджет 

 2.2. Поддържане 

естетическия вид на 

околната среда. 

2.2.1. Поддръжка на външния и вътрешния двор и местата за почивка. 

2.2.2. 2.2.2 Създаване, поддържане и обогатяване на „Зелени зони“ в кабинетите, 

класните стаи и в училищното. 

 

постоянен Училищен бюджет 

 2.3. Повишаване на 

привлекателността на 

учебния процес и на 

училищната среда чрез  

подобряване на 

учебната материално-

техническа база.  

 2.3.1 Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. 
 2.3.2 Изпреварващо предоставяне на учителите на модерна и достъпна техника за 
осъществяване на интерактивно обучение. 

постоянен Училищен бюджет 

III. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците 

3.1. Създаване на 

условия за изява на 

всички ученици в 

съответствие с техните 

желания и 

възможности. 

3.1.1. Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в ИУЧ 

и ФУЧ. 

3.1.2 Диференцирана работа с учениците със специфични образователни 

интереси.  

 

постоянен Училищен бюджет, 

целеви средства от 

МОН 



3.2. Развиване 

ефективността на 

връзката учител-

родител. 

3.2.1. Поддържане на система за връзка с родителите чрез eелектронната поща по 

схемата: училищно ръководство - класен ръководител - родител.  

3.2.2. Информиране на родителите чрез училищния сайт и съобщения на 

електронната поща за възможностите за участие на техните деца в национални, 

регионални и училищни състезания и конкурси. 

3.2.3.  За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо  

осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа 

подкрепа, за общуване и социализация.  

 

постоянен Училищен бюджет 

IV. Създаване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на учениците чрез извънкласни форми. 

4.1. Създаване  на 

условия за активна 

извънкласна дейност с 

учениците. 
 

4.1.1. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат 

за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на 

творческия потенциал на учениците. 

4.1.2. Развиване дейността на клубовете по интереси. 

4.1.3. Осигуряване на материали за работа на клубовете по интереси. 

постоянен 
 
 

Училищен бюджет, 

целеви средства от 

МОН 
 

4.2. Привличане и 

мотивиране на 

учениците за участие 

в извънкласни 

дейности. 

4.2.1. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат 

за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на 

творческия потенциал на учениците. 

4.2.2. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез 

съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и 

извънучилищни мероприятия и дейности. 

4.2.3. Активно съдействие, стимулиране и подпомагане на творческите 

инициативи на учениците от страна на училищния колектив. 

постоянен 
 

 

Училищен бюджет, 

целеви средства от 

МОН 

 

4.3. Популяризиране 

постиженията на 

учениците и  

учителите. 

4.3.1. Представяне и популяризиране на резултатите от участията на учениците в 

състезания, олимпиади, конкурси, изложби. 

4.3.2. Своевременно отразяване на участия и постижения в извънкласни и 

извънучилищни дейности чрез връчване на сертификати за участие, грамоти и др. 

форми. 

4.3.3. Връчване на ежегодна награди на ученици, допринесли за издигането и 

утвърждаването на престижа на ПГСАГ „Кольо Фичето“. 

постоянен 
 

 

Училищен бюджет, 

целеви средства от 

МОН 

 



V. Участие в национални и европейски програми и проекти. 

5.1. Участие в проекти 

и национални 

програми обявени от 

МОН и покриващи 

наши потребности. 

5.1.1. Национални програми и проекти на МОН постоянен 

 

Целеви средства от 

МОН 

5.2. Участие в 

европейски програми 

и проекти. 

5.2.1. Проекти по програма Еразъм + постоянен 

 

Европейски фондове 

VI. Изграждане на училищна е-политика. 

6.1. Продължаващо 

развитие на ИКТ в 

управленската 

дейност на 

училището, чрез 

различни компютърно 

базирани и WEB 

базирани е-

инструменти. 

6.1.1. Организиране използване на софтуерни продукти (за създаване на 

седмичното разписание на учебните занятия, графици на педагогическия 

персонал и др.). 

6.1.2. Използване на електронни формуляри и документи. 

6.1.3. Използване на ИКТ в управлението на училището с цел повишаване 

ефективността на контрола. 

постоянен Училищен бюджет 

6.2. Продължаващо 

внедряване в 

образователния 

процес на новите 

информационни и 

комуникационни 

технологии с цел 

повишаване на 

ефективността на 

образователно-

възпитателния 

процес. 

6.2.1. Активно и безопасно използване на Интернет в полза на обучението и 

възпитанието. 

6.2.2. Използване на електронни книги и учебници. 

6.2.3. Използване на образователни платформи за обучение и проверка на 

знанията. 

постоянен Училищен бюджет 

Целеви средства от 

МОН 



VII. Разширяване на комуникацията с браншови организации, институции и представители на бизнеса с цел добро сътрудничество и 

партниране. 

7.1. Поддържане на 

добри и коректни 

партньорски 

взаимоотношения с 

външни институции, 

висши учебни 

заведения, браншови 

организации и бизнес 

партньори. 

7.1.1. Поддържане на създадените вече добри контакти и партниране с Камара на 

строителите. 

7.1.2. Възможност за провеждане на практики и наблюдения от учениците на 

реални работни места. 

7.1.3. Партниране с местни комисии и институции относно обучение и споделяне 

на добри практики с учениците по теми, които са актуални за тях / здравословен 

начин на живот, трафик на хора, превенция на тютюнопушене и употреба на 

наркотици, алкохол и др./ 

постоянен Училищен бюджет 

Дарения 

7.2. Възможност за 

последваща 

професионална 

реализация на 

ученици  след 

завършване на 

гимназията. 

7.2.1. Организиране на срещи разговори на учениците с представители на водещи 

строителни фирми от региона за обменяне на информация относно перспективата 

на избраната професия. 

постоянен Училищен бюджет 

Дарения 

 


