
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  

по изпълнение на Стратегията за развитие  

на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“  

за периода – 2020 г. - 2024 г. 

 

Стратегическа цел 
Основни 

дейности 
Конкретни дейности Очакван резултат Срок 

Осигурява 

се от: 

1. Повишаване 

качеството и 

ефективността на 

образователния 

процес чрез 

личностно-

ориентирания 

подход и 

стимулиране на 

развитието, 

творческите заложби 

и потенциала на 

всеки ученик, 

създаване на учеща 

среда за осигуряване 

на щастливо детство 

за всяко дете. 

1.1“Висококачес

твена и 

ефективна 

общообразовате

лна и 

професионална 

подготовка“. 

1.1.1. Оптимизиране на учебно-

възпитателния процес и използване на 

всички възможни организационни форми, в 

това число и дистанционно, модулно, 

задочно и индивидуално (най-вече за 

придобиване на кредити). 

Оптимизиране на учебно-

възпитателния процес и 

използване на всички 

възможни организационни 

форми.   

Постоянен 

Делегиран 

бюджет 

НП „Без 

свободен 

час“ 

1.1.2. Усъвършенстване на подготовката 

за придобиване на СПК-и за всички 

специалности, както и на съответната 

допълнителна квалификация по 

направления, чрез увеличаване  

продължителността и периодичността на 

практическите занятия в реални условия. 

Прилагане на европейски инструменти за 

оценка на знанията и професионалните 

компетенции, отговарящи на ДОС.  

Усъвършенстване на 

подготовката за придобиване 

на СПК-и за всички 

специалности, както и на 

съответната допълнителна 

квалификация по 

направления, чрез 

увеличаване 

продължителността и 

периодичността на 

практическите занятия в 

реални условия. 

Постоянен 
Делегиран 

бюджет 

1.1.3. Валидиране на УИС като основен 

механизъм за осъществяване на уеб 

базираното обучение, комуникациите 

между различните специалности, както и 

между учители и ученици, осигуряване на 

електронно съдържание по различни 

учебни предмети и изготвянето на 

характеристиките на учениците. 

Валидиране на УИС като 

основен механизъм за 

осъществяване на уеб 

базираното обучение, 

комуникациите между 

различните специалности, 

както и между учители и 

ученици, осигуряване на 

електронно съдържание по 

Постоянен 
Делегиран 

бюджет 



различни учебни предмети и 

изготвянето на 

характеристиките на 

учениците. 

1.1.4. Чуждоезиково обучение – 1 чужд 

език, 2 чужд език, чужд език по 

професията 

Чуждоезиково обучение  

Постоянен 

Делегиран 

бюджет 

Проект 

„Подкрепа 

за успех“ 

1.1.5. Развитие на материалната среда към 

Програми – Изграждане на библиотечно- 

информационен център; Специализация 

на кабинети за чуждоезиково обучение и 

гражданско образование; До оборудване 

на фитнес зала и спортни площадки; 

Развитие на материалната 

среда. 

Постоянен 
Делегиран 

бюджет 

1.1.6. Собствено производство – 

проучване на възможностите за 

организиране на частичен производствен 

процес, в който да се включат учениците. 

Собствено производство – 

проучване на възможностите 

за организиране на частичен 

производствен процес, в 

който да се включат 

учениците.  

Постоянен 

Приходи от 

наеми 

Дарения 

1.2. „Изграждане 

и практическо 

изпитание на 

механизми за 

включване в 

Европейска 

кредитна система 

за 

професионално 

образование” (в 

процес на 

разработка). 

1.2.1. Изграждане на училищна кредитна 

система за трансфер на професионални 

компетентности (работа в STEM среда, 

мултифункционални работни места, 

интегрирани проекти и др.). 

Изграждане на училищна 

кредитна система за 

трансфер на професионални 

компетентности (работа в 

STEM среда, 

мултифункционални работни 

места, интегрирани проекти 

и др.)  

Постоянен 

Националн

и програми 

Европейски 

проекти 

1.2.2. „Подай ръка“ – програми и 

инициативи за превенция за отпадане от 

училище и адаптиране към училищната 

среда. 

Превенция за отпадане от 

училище и адаптиране към 

училищната среда. Постоянен 
Делегиран 

бюджет 



2. Повишаване 

ефективността на 

управлението на 

училището.  

2.1. ”Изграждане 

и практическо 

изпитание на 

механизъм за 

взаимодействие 

между 

основните 

акционери в 

образованието 

(учителска 

общност, 

родителска 

общност, 

ученици, местни 

власти и местни 

органи в 

областта на 

образованието) 

на местно ниво”. 

2.1.1. Разработване на проекти по 

предложения на Ученическия съвет под 

ръководството на  Училищното 

настоятелство. 

 

Постоянен 
Делегиран 

бюджет 

2.1.2. Разработване на програми и 

проекти, насочени към десегрегацията и 

интеграцията на ученици от етническите 

групи. 

Интеграцията на ученици от 

етническите групи. 

Постоянен 
Делегиран 

бюджет 

2.1.3. Разработване и пробация на 

конкретни процедури и съответния 

инструментариум за провеждане на 

дейностите по самооценяването. 

Разработване и пробация на 

конкретни процедури и 

съответния инструментариум 

за провеждане на дейностите 

по самооценяването. 

Постоянен 
Делегиран 

бюджет 

2.1.4. Обучение по програмите на 

Джуниър Ачийвмънт – Ученическа 

компания, Виртуално предприятие, 

Бизнес етика. 

Обучение по програмите на 

Джуниър Ачийвмънт – 

Ученическа компания, 

Виртуално предприятие, 

Бизнес етика. 

Постоянен  

3. Привличане на 

ресурси от 

общността и 

външната среда, 

участия в 

национални и 

международни 

програми и проекти 

на Европейския съюз 

и тяхното 

реализиране.  

3.1. „Адаптиране 

на формалното 

професионално 

обучение към 

европейските 

изисквания на 

пазара на труда“. 

3.1.1. Участие в международни проекти по 

програмите Еразъм+ и др. 

Участие в международни 

проекти по програмите 

Еразъм+ и др. 
Постоянен Програма 

„Еразъм+“ 

3.1.2. Включване в стажантските 

програми на фирми-работодатели. 

Включване в стажантските 

програми на фирми-

работодатели. 

Постоянен 
 

3.1.3. Създаване и оптимизиране на 

модулни програми за: 

- проучване пазара на труда и изисквания 

на работодателите на местно ниво; 

- ефективно взаимодействие между 

гимназията и фирмите-работодатели; 

Създаване и оптимизиране на 

модулни програми за: 

- проучване пазара на труда и 

изисквания на 

работодателите на местно 

ниво; 

2020 г. и 

2021 г. 
 



- предприемачество и бизнес; 

- проучване на интересите, 

професионалната насоченост и 

професионална консултация на ученици, 

завършващи основно образование през 

2020 и 2021 г. 

- ефективно взаимодействие 

между гимназията и 

фирмите-работодатели; 

- предприемачество и бизнес; 

- проучване на интересите, 

професионалната насоченост 

и професионална консултация 

на ученици, завършващи 

основно образование през 

2020 и 2021 г. 

3.1.4. Изграждане на концепция за 

вътрешно кредитна система за трансфер 

на професионални компетенции, чрез 

създаване на образователен парк. 

Изграждане на концепция за 

вътрешно кредитна система за 

трансфер на професионални 

компетенции, чрез създаване 

на образователен парк. 

Постоянен  

3.1.5. Прилагане на Европейска система за 

трансфер на кредити в областта на 

професионалното образование и обучение, 

валидиране на квалификации, придобити 

чрез неформално и самостоятелно учене и 

акредитация на предишен опит „Учене 

през целия живот”. 

Прилагане на Европейска 

система за трансфер на 

кредити в областта на 

професионалното образование 

и обучение, валидиране на 

квалификации, придобити 

чрез неформално и 

самостоятелно учене и 

акредитация на предишен 

опит „Учене през целия 

живот”. 

Постоянен  

4. Осигуряване на 

съвременна и 

адекватна на 

образователно-

възпитателния 

процес материална 

и технологична 

обезпеченост на 

училището. 

4.1. „ПГ „Проф. д-

р Асен Златаров” - 

водеща 

институция в 

областта на 

професионалното 

образование в 

региона“. 

4.1.1. Системно и многостранно 

изследване на качеството на дейностите и 

процесите в ПГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН 

ЗЛАТАРОВ” (Система за управление на 

качеството- СУК). 

Системно и многостранно 

изследване на качеството на 

дейностите и процесите в ПГ 

„ПРОФ. Д-Р АСЕН 

ЗЛАТАРОВ” (Система за 

управление на качеството- 

СУК). 

Постоянен  

4.1.2. Стимулиране на преподавателите за 

повишаване на тяхната квалификация и 

осигуряване на условия за това. 

Стимулиране на 

преподавателите за 

повишаване на тяхната 

Постоянен  



квалификация и осигуряване 

на условия за това. 

4.1.3. Прилагане на системата за 

диференцирано заплащане на труда, 

обвързана със система за атестиране на 

персонала и система за качество. 

Прилагане на системата за 

диференцирано заплащане на 

труда, обвързана със система 

за атестиране на персонала и 

система за качество. 

Постоянен 
Делегиран 

бюджет 

4.1.4. Изграждане на интегрирана 

информационна система (електронен 

дневник), която да осигури прозрачност 

на качеството на учебно-възпитателния 

процес.  

Изграждане на интегрирана 

информационна система 

(електронен дневник), която 

да осигури прозрачност на 

качеството на учебно-

възпитателния процес.  

2020 г. 

Национална 

програма 

ИКТ 

4.1.5. Участие в семинари и конференции 

по теми, свързани с развитието на 

стандартите за професионална 

квалификация, представянето на най-

добрите практики в обучението и др. 

Участие в семинари и 

конференции по теми, 

свързани с развитието на 

стандартите за 

професионална 

квалификация, 

представянето на най-

добрите практики в 

обучението и др. 

Постоянен 
Делегиран 

бюджет 

4.1.6. Организиране на срещи за обмен на 

добри практики в професионалното 

образование на регионално ниво. 

Организиране на срещи за 

обмен на добри практики в 

професионалното 

образование на регионално 

ниво. 

Постоянен 
Делегиран 

бюджет 

4.2. 

„Интеграционен 

център в 

училище за 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности“.  

Да направим 

училището 

4.2.1. Клубове и ателиета по интереси. Клубове и ателиета по 

интереси. 
Постоянен 

Делегиран 

бюджет 

4.2.2. Реализиране на програма „Спортът 

на  всяко ниво - най-доброто училище на 

всички нива“. 

Реализиране на програма 

„Спортът на  всяко ниво - 

най-доброто училище на 

всички нива“. 

Постоянен 
Делегиран 

бюджет 

4.2.3. Провеждане на лекции, семинари и 

обучения, подпомагащи гражданското, 

Провеждане на лекции, 

семинари и обучения, 

подпомагащи гражданското, 

Постоянен 
Делегиран 

бюджет 



 

привлекателно за 

младите хора 

здравното, екологичното и интеркултурно 

образование. 

здравното,  Постоянен 

екологичното и 

интеркултурно образование. 

4.2.4. Провеждане на инициативи за 

адаптиране на учениците към училищната 

среда и обогатяване на живота на 

училищната общност. 

Провеждане на инициативи 

за адаптиране на учениците 

към училищната среда и 

обогатяване на живота на 

училищната общност. 

Постоянен 
Делегиран 

бюджет 


