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ГЛАВА ПЪРВА 

Общи положения 

Раздел І.Въведение 

  Стратегията за развитие на  ПГСС „Иван Вл. Мичурин“ е основана  на разбирането , че 

главна ценност в образователната система е ученика. Интересите на останалите участници в 

образователно – възпитателния процес – педагогически специалисти, заместник директор , 

директор и непедагогически персонал следва да бъдат подчинени на ОСНОВНАТА ЦЕЛ – 

осигуряване на равен достъп и качествено образование за учениците. 

 Задачата на стратегията е да формулира целите за развитие на училището и очертае 

основните мерки за тяхното постигане, да дефинира онези проблеми, чието решаване е от 

съществено значение за превръщане на професионалното образование в МОДЕРНО, ДОСТЪПНО 

И КАЧЕСТВЕНО. 

 През последните десетилетия убедеността, че професионалното образование и обучение е 

ключов фактор за устойчивото социално – икономическо развитие в Европа  нараства. 

Европейските инициативи в отговор на бързите промени в икономиката и обществото изискват 

перманентно подобряване на системите за професионално образование и обучение и 

модернизация на базата, така че тези системи да допринесат за увеличаване на заетостта и 

социалното интеграция, да дадат възможност на всеки за учене през целия живот и да улеснят 

достъпа до повишаване на квалификацията, в съответствие с нуждите на обществото и пазара на 

труда. 

 Приоритетите при разработване на настоящата стратегия е да се отчетат специфичните 

особености  на училищната образователна среда и съобразно с тях да се разработи нова 

иновативна училищна политика, да се показват и утвърждават нови модели на взаимоотношения и 

поведение. 

  Политиката на ПГСС „Иван Вл. Мичурин“ е да поддържа съпоставима с европейските 

измерения образователна система.В тази връзка заложените принципи и идеи на Стратегията са 

съобразени с изискванията и решенията на : 

Конституцията на Република България, в която са заложени основните принципи за свободно 

развитие на образованието и правото на всеки на образование, доразвити в редица законови и 

подзаконови актове; 

Кодекса на труда,  регламентира социалното партньорство и колективното договаряне, както и 

индивидуалните  трудови договори, чрез които дейностите по професионално образование и 

обучение могат да получат широка обществена подкрепа и оптимално реализиране ; 

Закона за предучилищното и училищното образование , в който са посочени две особено 

важни политики, отнасящи се до – повишаване на качеството на образование и предотвратяване на 

ранното отпадане на учениците от училището и издигането на образованието , като национален 

приоритет; 

Закон за професионалното образование и обучение, който регламентира управлението на 

професионалното образование и обучение , организацията , институциите и финансирането на 

системата ; 

Закон за изменение и допълнение на Закон за професионалното образование и обучение, 

който  гарантира качеството на професионалното образование и обучение, като ясно са очертани 

целите, съдържанието и характеристиките на видовете професионална подготовка.; 

Законът за насърчаване на заетостта урежда , съгласно чл. 1 , т.2 отношенията при 

професионалното ориентиране и обучение на възрастни; 

Законът за признаване на професионални квалификации, урежда условията и реда за 

признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети 



държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България, както и 

условията и реда за частичен достъп до упражняване на регулирана професия и признаването на 

стаж за усвояване на професията в друга държава членка. 

Други референтни документи: 

1 . Лисабонска стратегия на ЕС; 

2. Европейска стратегия 2020 за растеж и сближаване; 

3. Национална стратегия за младежта 2010-2020 година; 

4. Конвенция на ООН за правата на детето; 

5. Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.; 

6. Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013-

2020 година; 

7. Национална програма за развитие „ България 2020“; 

8. Други национални и международни нормативни документи, свързани с развитието на 

образованието 

  Новата мисия на ПГСС „Иван Вл. Мичурин“ е подчинена и на емблематичния доклад на 

Европейската комисия по образование, където ясно са очертани приоритетните стълбове, по които 

трябва да се води съвременната професионална гимназия, а именно: 

 Учене за знание и компетенция; 

 Учене за практическо приложение; 

 Учене насочено към социални умения; 

 Учене насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи. 

 Отчитайки въздействието на новите реалности върху МИСИЯТА И ЦЕЛИТЕ на гимназията и 

осъзнавайки значението на стратегическото планиране като средство за мотивиране на 

училищния колектив за осъществяване на промяна е разработена и настоящата стратегия за 

развитие на ПГСС „Иван Вл. Мичурин“. 

  Очакваният резултат от успешното реализиране на стратегията е да се постигне ново 

качествено образование и професионална квалификация, придобивани в ПГ по селско стопанство 

на базата на непрекъснато самоусъвършенстване и квалификация на педагогическата колегия. 

Прилагането на иновативни методи на обучение, съчетани с активно използване на 

информационните и комуникационни  технологии в модерна материална  среда за теоретично и 

практическо обучение по професиите ще окажат положително въздействие на качеството на 

придобиваното образование и квалификация 

 

Раздел  ІІ 

Анализ на вътрешната среда 

 Анализът на вътрешната среда е необходимо условие за определяне на стратегическите 

цели, формулиране на приоритетите, специфичните подцели и мерки. 

1. Кратки исторически данни: 

ПГСС „Иван Вл. Мичурин“ има  58 годишна история, създадена е със Заповед   15.09.1958 

година, като техникум по селско стопанство. С решение на педагогическия съвет през 1964 г. 

на техникума по селско стопанство се дава името на руския учен Иван Владимирович 

Мичурин. През 1973 със Заповед на министъра на образованието Техникум по селско 

стопанство „Иван Вл. Мичурин“  се преименува в СПТУ по селско стопанство „Иван Вл. 

Мичурин“ . На 7 април 2003 година Министъра на министерството на образованието и науката 

издава заповед с която училището се преименува в ПГСС „Иван Вл. Мичурин“. 

   През целия период на своето развитие училището се е утвърждавало като едно от водещите 

селскостопански училища в областта, предоставящо високо ниво на общообразователна и 

професионална подготовка. 



2. Материално – техническа база/материална среда/ 

Училищната сграда е построена  през  1961 година. Учебният корпус е триетажен и включва  

20 класни стаи ,  административна част , физкултурен салон , учебна кухня и зала за сервиране 

за обучение на учениците от професиите „Готвач“ и „Сервитьор-барман“, една актова зала. 

Отделен корпус, включващ: два кабинета за теоретично обучение и две учебни работилници за 

практическо обучение по „Трактори и автомобили“ и „Селскостопански машини“, учебен 

полигон и зала за обучение за водачи на МПС кат. „Ткт“ и „В“, за обучение на учениците от 

професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“. 

3. Ученици: 

  В ПГСС „Иван Вл. Мичурин“  се обучават ученици  от осми до дванадесети клас 

включително, като се подготвят кадри за икономиката в професионалните направления: 

„Растениевъдство и животновъдство“ и „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“. 

Ежегодно се реализира прием в осми клас по специалностите: “Механизация на селското 

стопанство“ и „Производство на кулинарни изделия и напитки“. 

 Професиите, предлагани за обучение в гимназията дават възможност за много добра 

професионална реализация на пазара на труда. Високото качество на предоставяното 

професионално образование на завършващите ученици дава възможност за кандидатстване 

във ВУЗ и ежегодно 30% от завършващите гимназията продължават образованието си във 

висши  учебни заведения. 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Добро изпълнение на план – приема 

на учениците в VIII клас 

 Харесват предлаганите специалности 

за обучение ; 

 Осъзнават необходимостта от  

овладяване на професията и 

професионални умения; 

 Осъзнават необходимостта от 

владеене на чужд език , като 

предпоставка за по-добра реализация; 

 Постигат високи резултати на 

национални състезания по 

професиите, добри резултати на 

състезания по различни спортове 

 Учениците се обучават безплатно или 

на преференциални цени за водачи на 

МПС от категориите „В“ и 

„Ткт“,“Твк“ и „Твк – З“ 

 Актуални специалности, ориентирани 

към пазара на труда – Добра 

реализация; 

 Близко партньорство с Висши учебни 

заведения , което води и до добрата 

реализация на учениците в тях  

 Близост на  земеделската земя, което 

води до по- доброто обучение по 

производствена и учебна практика на 

учениците; 

 Получаване на стипендии; 

 Получаване на различни социални 

придобивки 

 Тенденция към намаляване на броя на 

кандидатите  за обучение в 

направление „Стопанско управление“; 

 Тенденция към понижаване на бала на 

новоприетите ученици след 

завършено основно образование, 

намаляващ брой на 

кандидатстващите; 

 Засилваща се тенденция  за 

понижаване на входното ниво на 

новопостъпилите ученици; 

 Намаляват навиците за трайно и 

системно учене; 

 Демографска криза; 

 Липса на средства и мотив за 

закупуване на учебници; 

 Увеличаване на броя на допуснатите 

извинени и неизвинени отсъствия; 

 Намаляване на броя на учениците 

завършващи с отличен успех; 

 Намаляване на мотивацията за 

усвояване на знания и професионални 

компетентности; 

 Ниска заинтересованост от страна на 

родителите / настойници; 

 Участие на бизнеса в осигуряване на 

места за практическо обучение; 

 Обвързване на практическото 

обучение на учениците с формиране 

на учения в реална работна среда 

 



4. Кадрови ресурс: 

Колективът на ПГСС „Иван Вл. Мичурин“  е от 23 учители,  директор и 13 служители 

непедагогически персонал, състоящ се от : 1 главен счетоводител, 1  ЗАТС/касиер и 11 

помощно – обслужващ персонал. Носители на професионална квалификационна степен са – 5 

преподавателя. 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 

 Целият педагогически персонал се 

състои от правоспособни учители, 

като част от тях са с по 2 или 3 

специалности и специализации; 

 Организационната структура на 

педагогическия персонал е на 

катедрен принцип като са формирани  

две катедри: 

 „Общо образование“ и 

„Общопрофесионална подготовка в 

селското стопанство и икономиката“ 

 

 

-недостатъчна мотивационна среда за 

активен труд, налагаща се промяна в 

стила на работа на учителите за справяне 

с агресивна среда; 

- Бавна промяна в целите, технологиите, 

отношението и стила на работа на 

учителите; 

Административна натовареност, която 

води до дефицит на времето за 

индивидуална работа с учителите; 

 Недостатъчна активност на 

преподавателите в катедрите Често 

пренебрегване на потребностите на 

учениците от индивидуална работа за 

решаване на поставени и възникнали 

задачи.Необходимост от активизиране 

на учителите и използване на 

потенциала им за екипна работа; 

 Недостатъчно ниво на използване на 

ИКТ в урочната дейност, намалена 

инициативност и прилагане на 

иновации в класно – урочния модел; 

 Активизиране на консултациите и 

допълнителните занимания за 

преодоляване на трудностите при 

усвояване на урочния материал от 

страна на учениците 

 

5. Финансиране 

ПГСС „Иван Вл. Мичурин“  е общинско училище и се финансира от Община Долни чифлик, 

чрез системата на делегирания бюджет  и разходни стандарти.Ежегодно бюджета на 

училището се допълва от собствени приходи, привличане на средства по различни проекти, 

реализиране на национални програми, привличане на средства от МОН.  

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Чрез оптимално разпределяне на 

предоставяните средства при 

формиране бюджета на училището се 

осигурява основната функция на 

училището – нормално протичане на 

образователния процес; 

 Поддържаното ниво на собствени 

приходи допълват недостигащите 

средства за издръжка на материалната 

база; 

 Делегирания бюджет пряко зависи от 

броя на учениците, а демографската 

криза води до намаляването му, 

поради намаляване броя на 

учениците; 

 Ниската стойност на единните 

разходни стандарти не обезпечава 

всички разходи за обучението и 

осигуряване на модерна материална 

среда за обучение; 



 Привличаните средства от МОН дават 

възможност за извършване на 

неотложните ремонти; 

 Участието в национални програми 

дава възможност за модернизиране на 

материалната база за осигуряване на 

качеството на професионалната 

подготовка по професиите и допълва 

дефицитите в бюджета; 

 Предоставяните средства от дарения 

осигуряват възможността за 

осигуряване на безопасна и 

здравословна среда за учениците и  

останалите участници в процеса на 

обучение 

 Формулата за разпределение на 

бюджета от първостепенния 

разпоредител не отчита големината на 

материалната база; 

 Липсата на планирани средства за 

основни ремонти в бюджета не дават 

възможност за извършване на 

налагащи се ремонти и поддържане на 

материалната база; 

 Увеличението на разходите за 

заплащане на данъци, такси, 

увеличавания размер на минималната 

работна заплата и осигурителни 

вноски не води до адекватно 

разпределение на средствата от 

бюджета. 

 

Раздел ІІІ. 

АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА /PEST/ 

  

Влиянието на външните фактори върху развитието на  професионалното образование е 

голямо. Отдалечеността на бизнеса  от  професионалното училище оказват изключително 

негативно влияние за развитието на професионалното образование като цяло. 

Училището като институция функционира в условията на променена и агресивна среда, която 

оказва силно влияние върху мотивацията за учене, а също така и върху поведението на 

учениците.Основният очертаващ се проблем е свързан с намирането на адекватна реакция, 

засягаща преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, технологиите, 

отношението и стила на работа на учителите, а това е изключително чувствителен и деликатен 

проблем в днешно  

 

  При изследването на влиянието на външната среда е използвана методиката на 

PESTанализа (въздействието на Политическата ,Икономическата, Социалната и 

Технологическата среда). 

1. Анализ на тенденциите на външната среда 
 

 

Среда Въпроси , засягащи развитието на училището 

 Тенденции Причини Последствия 

Политическа   Изпълнение на 

:ЗПУО, Закон 

за 

професионално

то образование, 

Стратегия за 

развитие на 

професионално

то образование 

и обучение в РБ 

за периода 

2015-2020 

година 

 Разминаване на 

обществените 

потребности и 

продукта на 

образованието 

 Качествена промяна в 

методите и 

организацията на 

обучение; 

 Ново отношение към 

ученика и учителя; 

 Нова образователна 

структура 



Икономическа  Ниски доходи 

на семействата; 

 Нестабилна 

икономика и 

продължаваща 

икономическа 

криза; 

 Ниско 

заплащане на 

учителския 

труд; 

 Висок процент 

на безработни 

родители 

 Липсва ясно 

заявена 

потребност от 

бизнеса от 

квалифицирани 

кадри по 

професии; 

 Недооценяване 

на учителския 

труд от страна 

на отговорните 

институции 

 Свиване на разходната 

част от бюджета на 

училището, нисък 

Единен разходен 

стандарт; 

 Отпадане на ученици; 

 Недостатъчна 

материална осигуреност 

на ученика за провежда 

не на практическото му 

обучение; 

 Ниска мотивация на 

учителите за отговорно 

и съзнателно отношение 

към професионалните 

задължения 

Социална  Влошаване на 

демографските 

показатели; 

 Ниска 

заинтересовано

ст и 

отговорност от 

страна на 

родителите; 

 Отрицателно 

влияние на 

средата върху 

възпитанието 

на учениците и 

мотивите им за 

учене; 

 Нисък социален 

статус на 

учителите; 

 Обезличаване 

на учителската 

професия 

 Консерватизъм 

в  

образователната 

система; 

 Влошено 

качество на 

живот и 

предпочитания 

за мигриране в 

чужбина; 

 Неефективна 

социална 

политика към 

учителите; 

 Липса на мотив 

в семейството 

за потребност 

от образование; 

 Обществена 

търпимост към 

отрицателните 

явления в 

обществото; 

 Ниско 

заплащане на 

труда и 

нарастващ 

 Намаляване на броя на 

учениците; 

 Нарастване на 

социалните различия 

между учениците; 

 Нисък мотив за учене; 

 Негативно отношение 

към училището; 

 Очертаваща се криза за 

учителски кадри, 

нежелание на 

студентите да се 

реализират в 

учителската професия 



негативизъм 

към професията 

- учител 

Технологична  Подобряване и 

модернизиране 

на 

технологичното 

обезпечаване на 

образованието; 

 Промяна във 

визията и 

съдържанието 

на 

педагогически-

те технологии 

 Начало на 

преход към 

реформа в 

образователната 

система 

 Добра материална база , 

създаваща условия за 

повишаване на 

ефективността на 

обучението; 

 Преодоляване на 

консерватизма в 

образованието; 

 Постигане на ново 

качество на 

образователно – 

възпитателния процес 

на основата на 

иновационно мислене 

 

 

2. Институции отговорни за формиране и изпълнение на политиката в областта на 

професионалното образование и обучение   

 Министерски съвет – определя политиката в областта на образованието , в т.ч. на 

професионалното образование и обучение и заетостта; 

 Министерство на образованието и науката – провежда държавната политика в областта на 

ПОО, като приема държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по 

професии, утвърждава Списъка на професиите за ПОО, предлага за приемане от МС Списък 

на регулираните професии в РБ, поддържа Регистъра на институциите в системата на ПОО, 

утвърждава държавния план – прием;  

  Регионално управление на образованието – Варна – провежда държавната политика в 

областта на професионалното образование и обучение в регион – Варна; 

 Министерство на труда и социалната политика – участва в провеждането на държавната 

политика в областта на ПОО  чрез проучване, анализиране и прогнозиране на потребностите 

от работна сила с определени характеристики провежда държавна политика в областта на 

ПОО на възрастни; 

 Министерство на здравеопазването – участва при съгласуване на Списък Образец 1, 

определя хроничните заболявания и физически увреждания , които са противопоказни при 

ПОО по професии от Списъка на професиите за ПОО; 

 Отрасловите министерства –  участват в процеса и провеждането на професионалното 

образование и обучение, при предлагането на различни национални и европейски проекти в 

които би могло да се включи и ПОО; 

 Национална агенция за професионално образование и обучение – е държавен орган за 

лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, както и за 

координация на институциите , имащи отношение към професионалното ориентиране, 

обучение и образование; 



 Агенция по заетостта – организира реализирането на държавната политика в областта на 

обучението за придобиване , разширяване и усъвършенстване на професионалната 

квалификация на възрастни – безработни и наети лица; 

 Регионална служба по заетостта – гр. Варна –  организира осъществяването на дейности и 

мерки по обучението за придобиване на професионална квалификация на възрастни на 

териториално ниво; 

 Община Долни чифлик – участва във формирането на политиката в областта на 

професионалното образование и обучение на територията на Общината; 

 Областните администрации – участват в провеждането на държавната политика по заетостта 

и придобиване на професионална квалификация на  областно равнище. Предлагат 

работодателски организации за участие в Обществения съвет при ПГСС „Иван Вл. Мичурин“.  

  

3. Партньори при реализирането на професионалното образование и обучение са: 

 Организация на работодателите – участват в подготовката и актуализирането на държавните 

образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, на Списъка на 

професиите за професионалното образование и обучение. Чрез  браншовите  и регионалните 

синдикални организации – защитават интересите на обучаемите пред работодателите по 

въпросите на трудовите и осигурителните отношение при провеждане на практическото 

обучение, участват в провеждането на изпитите за придобиване на професионална 

квалификация и предлагат представители за участие в изпитните комисии   за участие в 

Държавните квалификационни изпити. 

 Организациите на работниците и служителите на национално равнище – участват в 

актуализиране на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по 

професии; 

 Браншовите синдикални организации – защитават интересите на обучаемите пред 

работодателите по въпросите на трудовите и осигурителните отношения при провеждане на 

практическото обучение в предприятието, участват в провеждането на изпитите за 

придобиване на професионална квалификация и предлагат представители за участие в 

изпитните комисии   за участие в Държавните квалификационни изпити. 

 

ИЗВОДИ: 

 Външната среда оказва огромно въздействие върху развитието на професионалното 

образование. Най-силно изразени фактори са икономическата и социалната среда, които имат 

определящо значение. От една страна, като член на Европейския съюз България ще преследва 

целите на догонване и изравняване със стандартите на икономическо и социално развитие на 

останалите страни – членки.От друга – нарастват опасенията за продължаваща рецесия в 

България поради влиянието на световната икономическа криза. При тази неопределеност е 

трудно да се предвиди тенденцията в развитието на тези два фактора. 

 

Глава Втора 

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПГСС „Иван Вл. Мичурин“ 

 

1.  Повишаване привлекателността на ПГСС „Иван Вл. Мичурин“   

ПГСС „Иван Вл. Мичурин“  съобразява своя прием със спецификата на икономиката на Община 

Долни чифлик, а именно земеделието и туризма. Трудностите с намирането на работа и 

разминаването между придобитата квалификация по определена професия и търсенето на пазара 

на труда , водят до отлив от професионалното образование на немалка част  от  младите хора. 

Оптимизирането  обучението в тази посока е да се създаде предпоставка за финансиране на ПГСС 



„Иван Вл. Мичурин“, като училище с регионално значение, да се осъществява прием в защитени 

професии, съобразени с потребностите на общинската икономика, както и с внедряването на 

обучение чрез работа (дуално обучение). Наложително е начертаване на мерки за стимулиране на 

обучението по търсените на пазара на труда професии, степен на квалификация, съобразено със 

степента на развитие на местната икономика, като продължава политиката за достъп до 

образование на учениците от специфични целеви групи. 

За да се повиши привлекателността на училището качеството и високите постижения са 

решаващи. Важно условие за създаването на адаптивна работна сила е включването в ПОО на 

мотивирани обучавани с интереси и нагласи за професионална реализация и кариерно развитие по 

професията, която изучават. 

Необходими въздействия: 

 Определяне на защитени професии с оглед подготовката за местната , регионалната и 

националната икономика работна сила; 

 Определяне на стъпките за утвърждаване на ПГСС „Иван Вл. Мичурин“, като гимназия с 

национално значене; 

 Осъвременяване на съдържанието на професионалната подготовка ,чрез актуализиране на 

учебните планове и програми;  

  нормативно уреждане на механизъм за повишаване квалификацията на преподавателите по 

професионална подготовка на къси периоди от време;  

 повишаване на качеството на професионалното образование и обучение;  

 промени в системата на делегираните бюджети;  

 създаване на модерна и съвременна училищна инфраструктура;  

  широко използване на информационните и комуникационни технологии в професионалното 

образование и обучение;  

  създаване на общежития или осигуряване на транспорт за ученици от отдалечени малки 

населени места и такива, чиито семейства са с ниски доходи;  

  разширяване на прилагането на модулната организация на професионалната подготовка;  

  нормативно уреждане на осигуряването на стипендии за висок успех и за реални постижения 

по изучаваната професия;  

  изграждане на системи за кредити на базата на реалните резултати от ученето, които да бъдат 

приложими при прехода от професионално образование във висше образование;  

 

 обвързване на практическото обучение на обучаемите (ученици, заети и безработни лица) с 

формиране на умения в реална работна среда;  

  участие на бизнеса в осигуряването на места за практическо обучение в реални условия и за 

осигуряване на заетост чрез адекватност на изискванията на работодателите към кандидатите 

за работа по свободни позиции с действително необходимите за съответната позиция ниво на 

образование и компетентност/квалификация;  

  участие на бизнеса/организациите на бизнеса във финансирането на дуално обучение за 

осигуряване на нуждите му, в т.ч. на нуждите от квалифицирани специалисти за малките и 

средните предприятия (МСП).  

 

2.  Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище и на младежи с ниско 

образователно и квалификационно равнище 

 



  В последните години се забелязва устойчива тенденция към намаляване на броя на 

учениците. Това е породено от различни фактори – от една страна демографската криза , а от 

друга страна миграционния процес. Преждевременното напускане на училище е комплексно 

явление, което оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и 

благосъстоянието на техните семейства, върху възможностите за развитие на техните 

общности и върху цялостното социално-икономическо развитие на една страна в 

средносрочен и дългосрочен план. Преодоляването на проблема изисква интегрирана 

политика и ангажираност на всички сектори и институции, свързани с образованието и с 

личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България.Всички 

необходими мерки  и дейности за намаляване на дела на преждевременно напусналите 

образователната система ученици е начертано в  „Стратегическата рамка на Национална 

програма за развитие на Република България: България 2020“1 за повишаване на жизнения 

стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за 

качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено 

здравеопазване. НПР „България 2020” е интегриран документ за социално-икономическото 

развитие на България до 2020 г, показващ връзката между приоритетите на ЕС в контекста на 

Стратегията „Европа: 2020” и националните приоритети на България.  

 

Необходими въздействия: 

 нормативно уреждане на условията за организиране и провеждане на професионално обучение 

в реална работна среда (дуално обучение) на лица навършили 16 години;  

 осигуряването на гъвкав достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация;  

 осигуряване на гъвкави учебни програми и форми на обучение;  

 осигуряване на система, която гарантира последователност в обучението по част от 

професията до покриване на изискванията за квалификация по съответната професия чрез 

модулни програми;  

 

 предоставяне на адаптирано към потребностите на младите хора информиране и 

консултиране;  

 обучение за придобиване на практически умения за работа;  

3.  Привличане на ученици за обучение по професии с придобиване на І и ІІ степен на 

професионална квалификация и на ученици с високи училищни постижения за 

обучение по високотехнологични професии  

 

В последните години се забелязва устойчива тенденция към намаляване на броя на 

учениците, включени в обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация 

по професии, за които има търсене на пазара на труда. 

 

Необходими въздействия:  
 определяне на „защитени” професии на областно ниво в партньорство с регионалните 

организации на работодателите, в.т.ч на МТСП и на местната власт;  

 определяне на ефективни подходи при изготвяне на предложенията за държавен план-прием с 

оглед гарантиране подготовка на кадри по професии, които са непривлекателни, но 

необходими за регионалната и националната икономика;  

 разработване на мерки за повишаване на имиджа на професионалното образование и обучение 

сред младежите и обществото;  

 



 мотивиране на висшите училища за осигуряване на целеви прием на изявени ученици от 

професионалните гимназии и за признаване на придобити кредити в професионалното 

образование;  

 осигуряване на стипендии за висок успех и постижения по изучаваната професия;  

 разработване на механизъм за договаряне за стажуването в реална работна среда на 

обучаваните в професионални училища, гимназии и колежи;  

 мотивиране на бизнеса за осигуряване на заетост на ученици от професионалните училища.  

  

4 . Изграждане на система за актуализиране на квалификациите на учителите и 

преподавателите по професионална подготовка по специалността им от висшето 

образование  
      Съществена е потребността от познаването на новите техники и технологии в съвременните 

производства. За голяма част от учителите и преподавателите по професионална подготовка в 

системата на ПОО базовата теоретична подготовка от висшето училище е отпреди повече от 20 

години, което прави необходимо актуализирането й. Предвид непрекъснатото въвеждане на нови 

производствени технологии е необходима постоянно действаща система за актуализиране на 

квалификациите на учителите и преподавателите от системата на ПОО по специалността им от 

висшето образование. Такова допълнително професионално обучение и актуализиране на 

квалификацията могат да бъдат ефективни, когато се провеждат във ВУЗ и в производствени 

условия, предоставени от предприятията.  

 

 

 

Необходими въздействия:  
 изграждане на система за актуализиране и повишаване на квалификацията на учителите по 

професионална подготовка и обучаващите в ЦПО по специалността им от висшето 

образование с участие на бизнеса и висшите училища;  

 създаване на условия за обмен на кадри между училища с еднакви или сходни професионални 

направления, както и регламентиране на възможност специалисти от предприятия, научни 

работници и преподаватели от ВУЗ да осъществяват част от обучението по 

високотехнологичните професии;  

 съчетаване на професионалната подготовка с иновативни методически подходи за предаване 

на знания и създаване на условия за активност на обучаваните за придобиване на търсените 

практически умения и личности качества.  

 

5.Привличане на млади учители и преподаватели по професионална и общообразователна 

подготовка в ПГСС „Иван Вл. Мичурин“   

 

 Проблемът със застаряването и феминизирането на педагогическия състав, заемащ 

длъжността учител налага предприемането на конкретни мерки за привличане на млади 

специалисти в училището.Освен възвръщането на авторитета на учителската професия от 

съществено значение е подобряването на икономическия и социален статус на учителите в 

ПГСС „Иван Вл. Мичурин“ .  

 

Необходими въздействия:  
 повишаване престижа на учителската професия за привличане на млади учители в 

професионалното образование и обучение (поетапно повишаване на стартовата заплата, 

регламентиране на награди и призове за най-добър млад учител; включване в програми за 

повишаване на квалификацията в други страни на ЕС и др.);  

 осъвременяване на системата за хоризонтално и вертикално кариерно развитие на младите 

учители по професионална подготовка – създаване на възможности за по-високо стартово 

заплащане с възможно въвличане на бизнеса, осигуряване на възможности за допълваща 

квалификация, вкл. с активното участие на организациите на бизнеса.  



 

6. Разширяване на участието и отговорностите на социалните партньори в ПГСС „Иван Вл. 

Мичурин“   

С разширяването на ангажиментите и отговорностите на социалните партньори се очаква 

повишаване на качеството на ПОО в училището.  

 

Необходими въздействия:  

 участие в Обществения съвет към ПГСС „Иван Вл. Мичурин“  ; 

 участие в комисиите за придобиване на квалификация по професиите – държавните 

квалификационни изпити;  

 изграждане и тестване на система за външно оценяване на придобитите професионални 

компетентности в образователните и обучителни институции с участието на работодателите и 

браншовите организации.  

  

7. Осигуряване на леснодостъпни и висококачествени услуги за кариерно ориентиране на 

учащи и възрастни  
Осигуряването на леснодостъпни и висококачествени услуги по кариерно ориентиране на всички 

етапи от кариерното развитие на личността оказва влияние върху всички участници и 

заинтересовани страни и допринася за цялостното развитие и реформиране на услугите по 

кариерно ориентиране.  

 

Необходими въздействия:  
  усъвършенстване на координацията и сътрудничеството между заинтересованите страни за 

развитие на кариерното ориентиране.  

  разширяване на достъпа до пазара на труда чрез формиране на умения за управление на 

кариерата през целия живот.  

  разработване и прилагане на система за проследяване на реализацията на завършващите ПОО.  

  разработване и прилагане на система за обратна връзка с отчитане на постиженията на 

обучаемите при чиракуване, производствена практика и обучение чрез работа (дуално 

обучение).  

 осигуряване на системата за кариерно ориентиране с качествени информационни и 

методически ресурси.  

 

Глава трета 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

Раздел Първи 

Визия и мисия на стратегията за четири – годишното развитие на ПГСС „Иван Вл. 

Мичурин“  (2016-2022 година) 

 

1. Визия 

       ПГСС „Иван Вл. Мичурин“  е конкурентноспособно училище, с утвърден престиж и авторитет 

в бързо изменящите се условия на образователно – възпитателния процес, способно да формира в 

учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за 

социализация и реализация. Качеството и високите постижения в ПГСС са решаващ фактор за 

повишаване на привлекателността му. 

Педагогическият колегиум – екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, 

загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи творчество и иновативност в 

осъществяване на УВП за изграждане на учениците като граждани на Република България, ЕС  и 

света – конкурентни , знаещи и можещи. 



 Динамично променящият се свят изисква привличане на възможно най- голям брой родители, 

социални партньори, представители на бизнеса и НПО, съпричастни с училищните проблеми. 

Главен акцент в този посока е  създаването и доброто функциониране на Обществения съвет към 

училището. Търсенето на нови методи и подходи за осигуряване високо качество на 

придобиваното образование и професионална квалификация. Изисква и модернизиране и 

обогатяване на материално – техническата база, включването на ПГСС „Иван Вл. Мичурин“  в НП 

“Региони в растеж“ ще се създаде съвременна и модерна инфраструктура в училището. 

 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. 

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

образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, 

логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и 

ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация. 

Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването 

на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление. 

 Ще предприемем действия по включване на училището ни към  програма „Еразъм +“ на 

Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и 

техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности. 

В следващия 5-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен 

начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и ще разработим проекти 

насочени към превенцията на здравето на ученика. 

  Ще въведем сутрешна спортна гимнастика в рамките на 15 минути за успешен старт на 

предстоящия учебен ден. 

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

превърнем в любимо място за отдих и творчество. 

  За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим 

инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на гр. Долни чифлик, на нашата 

област Варна  и на родината ни. 

2. Мисия 

Отчитайки влиянието на новите реалности и най-вече изискванията, произтичащи от Закона за 

предучилищно и училищно образование, Закона за изменение и допълнение на Закона за 

професионалното образование и обучение, Държавно образователните стандарти и „Европа 2020“, 

ПГСС „Иван Вл. Мичурин“  определя своята мисия – създаване на възможно най-добри условия за 

развитие на личността на всеки ученик, така че да се постигне пълноценна трудова и социална 

интеграция в обществото. Това , което ни отличава от другите , е високото равнище на 

общообразователна  и професионална подготовка, успешната реализация на завършващите 

ученици във ВУЗ и на пазара на труда. Затова нашата мисия е: 

ПГСС „Иван Вл. Мичурин“  – УЧИЛИЩЕ ПРЕДОСТАВЯЩО КАЧЕСТВЕНО  

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА УСПЕШЕН СТРАТ В ЖИВОТА“  

 Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в 

областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности. 

 Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и 

тяхното практическо приложение в целия образователен процес. 



 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. 

 Осигуряване на необходимо равнище на общообразователна и професионална 

подготовка на личността, позволяващо и непрекъснато да се образова и 

самообразова. 

Раздел Втори 

І. Целеполагане, главна цел, преоритети 

1. ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ 

Целеполагането е функция на резултатите и изводите от аналитичната част на 

стратегията.Отчитайки влиянието и значението на външните и вътрешните фактори по 

отношение на възможностите за развитие на училището и прилагайки съвременни 

технологии на планиране4, се достига до следния вид на целите , подцелите и мерките за 

реализация 

 

2. ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

Издигане и утвърждаване престижа на  ПГСС „Иван Вл. Мичурин“  “, чрез повишаване на 

качеството на учебния процес и осигуряване на условия за личностна изява на учениците 

3. Приоритети: 

3.1. Намаляване на равнището на ранното прекратяване на средното образование под 10 

%; 

3.2.  Предлагане на добро професионално  образование с цел намиране на работа и 

намаляване на бедността; 

3.3.  Насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното 

гражданско участие на учениците; 

3.4.  Подобряване на творчеството и новаторството, включително  предприемачеството  

в образованието  и обучението; 

3.5. Продължаване и по-нататъшно засилване на работата по ключовите компетенции за 

учене през целия живот; 

3.6.  Набелязване на мерки за улесняване на прехода от образование към работа 

        4. Нива за постигане 

    4.1. Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС; 

    4.2. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност. 

    4.3. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране 

на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през 



целия живот. 

    4.4. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за 

обучение чрез активни дейности. 

    4.5. Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

    4.6. Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително 

финансиране. 

        5. ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА  ПГСС „Иван Вл. Мичурин“   

 5.1. Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в 

областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.; 

 5.2.  Формиращо оценяване и самооценяване; 

5.3.  Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, 

учители,  родители и бизнес; 

5.4.   Висок професионализъм на педагогическия екип; 

5.5.  Ефективна управленска дейност; 

5.6.   Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора; 

5.7.   Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот. 

        6. РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

  6.1  Разширяване на автономността на субектите в училище; 

  6.2.   Хуманизация на процеса на образование; 

  6.3. Иновативност и творчество; 

  6.4.Толерантност и позитивна етика. 

       ІІ. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Развитието на европейските пазари на труда се обуславя от финансовите и икономически кризи, 

глобализацията, демографския натиск, новите технологии и множество други фактори. В петте 

хоризонтални цели на стратегията „Европа 2020“ се включват: 

 Справяне на проблема с ранното напускане на училище, чрез намаляване на процента на ранно 

напусналите от сегашните 15% на 10%; 

Модернизирането на  ПОО е неотложно с оглед на засилената конкуренция, застаряващото 

население, технологичното развитие и постигането на целта за подобряване на социалното 

сближаване в Европа. ПГСС „Иван Вл. Мичурин“  в периода 2017-2020 година трябва да 

придобие облика на иновативно училище., с участието си в ОП “Региони в растеж“ 

Приоритетно направление 1. Осигуряване на качество и ефективност на ПОО в ПГСС 

„Иван Вл. Мичурин“.  Организиране на професионалното образование и обучение чрез 

работа (дуално обучение), като форма на партньорство между училището и 

работодателските организации . 

Тази форма на обучение съчетава обучение в реална работна среда под ръководството на 



наставник чрез наемане на работа в предприятие и обучение в ПГСС „Иван Вл. Мичурин“  по 

искане на работодател. Финансирането на обучението от страна на физически/юридически лица се 

обезпечава с договор между страните. 

За да се реализира тази форма на обучение, е необходимо: 

 Разработване на рамкови учебни планове и училищни учебни планове за обучение чрез работа 

(дуално обучение) на ученици в ХІ и ХІІ клас и за обучение на млади хора , навършили 16 

години; 

 Обучение на учители и наставници за осъществяване на обучение чрез работа (дуално 

обучение) 

Очакван ефект: Чрез въвеждане на дуалното обучение ще се разшири и улесни достъпът до 

професионално образование и обучение на лица навършили 16 години, вкл. ранно напуснали и 

отпаднали от училище, ще се създаде постоянна и действена връзка между ПГСС „Иван Вл. 

Мичурин“  и бизнеса в региона с възможност за плавен преход между училището и работното 

място и ограничаване на младежката безработица. 

Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ПГСС „Иван Вл. Мичурин“   

Целта на системата за управление на качеството е постигането на състояние на  

професионалното образование и обучение, което гарантира високо качество на резултатите, 

съответстващо на краткосрочните и дългосрочните обществени и индивидуални 

потребности. 

 За усъвършенстване на системата за управление на качеството на ПГСС „Иван Вл. Мичурин“   е 

необходимо въвеждането на: 

 Функционираща система за осигуряване на качеството на професионалната подготовка; 

 Усъвършенстване на системата за външно оценяване за институциите; 

 Провеждане на изследвания по удовлетвореност и въвеждане на обратна връзка за оценка на 

степента на придобитите в процеса на обучение квалификация и професионални умения 

Очакван ефект: Системата за управление на качеството ще повиши привлекателността на 

ПГСС „Иван Вл. Мичурин“  , мотивацията за реализиране на трудовия пазар по придобитата  

квалификация, доверието на бизнеса към подготовката, осъществявана в училището. 

 

Създаване на предпоставки за материална осигуреност на професионалната подготовка 

Материалните и нормативните условия са определящ елемент за реализиране качеството на ПОО  

в ПГСС „Иван Вл. Мичурин“  . Необходимо е: 

А. Подобрения във външната среда:  

o Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка.  

o Подобряване на откритата спортна база.  

o Оформяне на училищния двор.  

o Саниране на сградата на учебните работилници..  

 

o Ремонт на покрива на сградата.  

Б. Подобрения във вътрешната среда:  
 Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинети, 

класни стаи.  

 



 Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на 

училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора на работната 

среда.  

 Повишаване на нивото на технологично развитие. Стремежът е – изпреварващо предоставяне 

на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.  

 

В. Поддържане на модерна ИКТ среда:  
o Участие в Националната образователна мрежа (НОМ).  

o Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание.  

o Обновяване на скоростите на интернет свързаност.  

o Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно 

съдържание.  

o Активно участие в електронната свързаност на българските училища.  

o Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и 

повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната 

дейност.  

o Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на 

училището.  

o Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището - 

ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.  

o Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището (компютри, 

терминали, мултимедийни проектори) с оглед все по-активното навлизане на технологии в 

учебния процес. (База за разработване на проекти от учениците).  

o Въвеждане на иновативни технологии в образованието реализирано в училището 

(интерактивни дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети - музика, технологии и 

чужди езици).  

 

Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”  
 Развитие на ефективни партньорства с ДИКПО – Варна и ВСУ „Черноризец Храбър”, за 

практическата реализация на непрекъсната квалификация на работещите в училището.  

 Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с 

цел придобиване на необходими нови умения.  

 Продължаване и даване възможност на повече ученици да се обучават в самостоятелна форма.  

 Разширяване на възможностите за учене в училищната библиотека.  

 Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите 

 Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски 

програми, администрирани от МОН: „Квалификация на директори и учители“ с модули „За 

квалификация на педагогическия персонал“ и „За квалификация на директорите на училищата.  

 Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни учебни дейности 

като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.  

 Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за 

обучение – читалища и неправителствени организации.  

 Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри 

практики.  

 Развитие на електронните умения на учители и администрация.  

 

Участие в национални програми и проекти  

 

Участие в националите програми:  

  „Квалификация“,чрез която осъществяваме конкретни действия за подготовка на системата 

за въвеждане на новата структура на средното образование;  

 „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“, чиито цели са 

свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния 

процес;  

 „Енергоефективно саниране на училищни сгради“;  



 „Модернизация на материалната база в училище“;  

 „Училището – територия на учениците“;  

 „С грижа за всеки ученик“;  

 „Закрила на деца с изявени дарби“;  

 Проект ”УСПЕХ” / „Твоя час“; 

 Проект ”Подкрепа за успех”; 

 Проект ”Образование за утрешния ден”; 

 Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна 

възраст, като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици без разлика по 

отношение на етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване 

на възможност за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене и 

икономическо положение чрез следните оперативни направления:  

 Стипендии на учениците; 

 

УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ  
Ученическото самоуправление  

 предоставя гласност на ученическите проблеми  

 защитава правата и интересите на учениците  

 стимулира тяхната ангажираност в общоучилищния живот  

 съдейства за изграждането на активна позиция към явления и процеси в общността.  

       Ученическият съвет като орган на ученическото самоуправление дава възможност на 

учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи училищния живот и 

ученическата общност. Създаването му е отговор на потребностите от активизиране и 

демократизиране на взаимоотношенията в училище. Основните принципи на действие са 

демократичност, толерантност, инициативност и отговорност.  

      Ученическият съвет взаимодейства активно с класните ръководители и учители в училище, с 

училищното ръководство, с родителската общност, извънучилищни институции, 

неправителствени организации и сдружения. Участва в организацията и провеждането на 

дейности по класове и общоучилищни изяви, честване на национални празници, отбелязване на 

важни дати и събития, благотворителни кампании.  

       Представителите на ученическия съвет се събират ежемесечно по предварително направен 

план, където обсъждат разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и 

протичането на учебния процес или на извънкласните дейности. Участват при изработването на 

годишния план за часа на класа, раздела „Гражданско образование” в плана на училището, 

правилника за вътрешния ред (разделите „Права и задължения на учениците” и 

„Взаимоотношения учители-ученици”), изразяват и защитават интересите на учениците пред 

училищното ръководство и Педагогическия съвет, вземат отношение при предложения за похвали 

и наказания на ученици. Избрани ученици са членове на Детския парламент, които участват в 

техни заседания и общоградски мероприятия.  

         Училищният ученически съвет съдейства при изграждане на информационни органи в 

училище. Включва се в обучения, свързани с личностно развитие и формиране на организаторски 

умения. Проучва интересите на учениците и съдейства за организиране на различни дейности по 

удовлетворяването им. Инициира и участва в работа по проекти, самостоятелно или съвместно с 

учители, училищно ръководство, родители.Търси сътрудничество с родители, общественост и 

неправителствени организации във връзка с рекламата на училището. 

 

 

 

 

 



Раздел Трети. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ 

Цел Дейност Поддейност 

 

 

 

 

 

1. Привличане на по-

широк кръг ученици чрез 

разкриване на актуални, 

защитени и целеви 

специалности във всички 

форми на обучение 

 

  

  

  

  

 

1.1.Ежегодна 

актуализация на 

приема 

1.1.1 Анализ на пазара на труда в общината и 

региона 

 

 

1.2.Кампанията за 

привличане на 

ученици 

 

 

1.2.1Анализ на статистиката за прираст и 

миграция за периода в общината/региона 

1.2.2. Провеждане на кампании за привличане на 

ученици,  осъществяване на периодични 

разяснителни срещи с родители за предлаганите в 

училището специалности, свързани с 

професионалната и лична реализация на децата 

им 

1.2.3. Осъществяване на срещи с учениците по 

училища за рекламиране на специалностите и 

мотивиране на учениците 

1.3. Подобряване 

на МТБ 

1.3.1.  Осъвременяване на кабинети, лаборатории 

и работилници 

1.3.2. Осъвременяване структурата на УОС 

 

1.4. Осигуряване 

на възможности 

за квалификация 

на 

педагогическите 

кадри 

квалифицирани  

кадри 

 

1.4.1. Преквалификация на налични специалисти 

1.4.2. Привличане на нови специалисти 

 

 

1.5. 

Популяризиране 

на план-приема на 

училището 

 

1.5.1. Създаване на екип за изработване на 

проекти на рекламни материали 

1.5.2. Периодични новини и обяви в сайта на 

училището, общинските и областни медии 

 

2. Подобряване на 

активността и 

посещаемостта на 

учениците 

2.1. Ангажиране 

на родителите за 

подобряване на 

посещаемостта в 

часовете 

2.1.1. Провеждане на  родителски срещи в 

удобно  за родителите време 

2.1.2.Индивидуални срещи и разговори с 

родители 



  

  

  

2.2. Осъществяване 

на постоянна 

обратна връзка с 

родителите по 

отношение на 

посещаемостта 

 

2.2.1. Провеждане на индивидуални срещи; 

телефонни обаждания или разговори по skype; 

изпращане на SMS-и; изпращане на 

информационно писмо за развитието на ученика; 

представяне на доклад в края на срока за 

напредъка на детето им 

2.3. Подобряване 

начина на 

преподаване в час 

2.3.1. Анкетно проучване за очакванията на 

учениците относно преподаването 

 

2.3.2. Изработване на индивидуални програми и 

подходи за несправящите се и изоставащи 

ученици 

 

2.3.3. Провеждане  на повече проектна  работа в 

час 

 

2.4. Стимулиране на 

добри модели на 

поведение 

2.4.1. Организиране на конкурс между класовете 

“ Най-редовен клас“ 

2.4.2. Организиране на конкурси и състезания за 

творческа и спортна дейност 

2.4.3. Изработване на информационно табло за 

популяризиране на учениците и техните успехи 

2.4.4. Учредяване на групови и индивидуални 

награди по конкретни поводи 

 

3. Преодоляване  на 

етническите различия и 

осигуряване на равни 

възможности в 

образователния процес 

3.1. Разширяване 

взаимодействието 

с местната 

общност 

3.1.1. Издирване и включване на лидери от 

ромската общност в УВР 

 

3.2. Повишаване 

компетенциите на 

учителите за 

работа в 

мултикултурна 

среда 

3.2.1. Ежегодни обучения за подобряване на 

знанията и подходите при взаимодействие 

3.3. Съхраняване 

на етнокултурната 

идентичност на 

учениците от 

малцинствените 

общности 

3.3.1. Провеждане на културно-образователна 

дейност за събиране и разпространение на 

материали за културното наследство на 

различните групи с изложби в училище 

 

3.3.2 Провеждане на “Ден на самоуправлението” 

3.4. Работа по 

приобщаване на 

родителите в 

училищното 

пространство 

 

3.4.1. Изготвяне на Програма за приобщаване на 

родителите към образователния процес и 

засилване на участието им в училищния живот 

3.4.2. Организиране на ежегодни съвместни 

състезания с награден фонд между родители, 

ученици, учители и представители на бизнеса 

 



 

3.5. Мотивация на 

изоставащи 

ученици   към за 

усвояване на 

учебния материал 

3.5.1. Изработване на индивидуални програми и 

подходи за несправящите се и изоставащи 

ученици 

3.5.2. Провеждане на  срещи с известни  личности 

от етнически общности за засилване на 

мотивацията за развитие 

 

 

 

 

 

 

 

4. Привличане 

на ресурси от външната 

среда 

  

  

  

  

  

  

4.1. Разширяване 

взаимодействието 

с бизнеса 

 

4.1.1. Провеждане на срещи един път месечно 

между представители на бизнеса и учениците 

4.1.2. Организиране на  съвместни мероприятия 

 през учебната година между представители на 

бизнеса и ученици 

4.2. Разширяване 

взаимодействието с 

местната общност 

 

4.2.1. Привличане на членове от местната 

общност в училищното настоятелство 

4.2.2. Организиране на срещи със завършили и 

работещи представители на училището. 

4.3. Повишаване 

 на капацитета за 

разработване на 

проекти и участие 

в европейски и 

национални 

програми за 

развитие на  

4.3.1. Сформиране на 6-членен екип 

 

4.3.2. Обучение на екипа за разработване и 

управление на проекти. 

 

4.3.3. Проучване на възможностите за 

финансиране. 

 

образованието и 

повишаване 

квалификацията 

на учениците 

4.3.4. Разработване и управление на проекти. 

4.4. Привличане на 

партньори от 

бизнеса за участие в 

проекти 

4.4.1. Обсъждане и споделяне на намерения с 

представители на различни организации, 

проявяващи интерес към сферите, в които 

училището възнамерява да кандидатства по 

проекти 

5. Подобряване 

комуникацията с 

родителите 

5.1. 

Осъществяване на 

активна, ясна и 

редовна 

двупосочна 

комуникация 

учител – родител 

5.1.1. Публикуване на сайта и постоянно 

осъвременяване на информация за училището. 

5.1.2. Осъществяване на изнесени родителски 

срещи; индивидуални срещи; телефонни 

обаждания или разговори по skype; изпращане на 

SMS-и; изпращане на информационно писмо за 

развитието на ученика; представяне на доклад в 

края на срока за напредъка на детето им. 

5.1.3. Изработване на брошура с информация за 

родителите 

5.1.4. Анкетно проучване на мнението и 

препоръките на родителите за училищния живот. 

5.2. Привличане и 

ангажиране на 

родителите в 

учебния процес 

5.2.1. Осигуряване на присъствие на родители 

като лектори, обучители или доброволци. 

5.2.2. Покани към родителите за посещение на 

учебен час 

5.2.3. Осигуряване участие на родителите в 

различните форми на вземане на решения, 

касаещи училището – на ниво клас и училище 

5.3. Участие на 

родителите в 

5.3.1. Присъединяване на родителите към 

училищните празници и тържества като 



извънкласните 

дейности 

участници 

5.3.2. Привличане на родители за съвместно 

участие с учениците в училищното състезание на 

професиите “Ден на моята професия” 

6. Оптимална 

 реализация на 

учениците, завършващи 

ПГСС. 

6.1. Повишаване 

качеството на 

преподаване 

6.1.1. Използване на различни методи на 

обучение, които провокират вниманието и 

интереса на учениците 

6.1.2. Въвеждане на повече проектна / 

практическа работа в час 

 6.1.3. Провеждане на допълнителни консултации 

с 12 класове във връзка с ДЗИ и ДКИ 

 

6.2. Мотивиране за 

продължаващо 

обучение 

6.2.1. Консултации на учениците за 

възможностите им за развитие 

6.2.2. Организиране на срещи между ученици от 

12 клас, техните родители и представители на 

ВУЗ за разясняване на възможностите за 

личностно развитие чрез продължаващо обуче- 

ние 

 

6.3. Оказване 

съдействие за 

намиране на 

работно място 

след дипломиране 

6.3.1. Договаряне с партньорите от базовите 

предприятия за ангажимент към учениците, 

представили се най-добре в състезанието “Ден на 

моята професия” и „Млад фермер“ 

6.3.2. Организиране на разяснителни срещи с 

Бюрото по труда за начините на кандидатстване 

за работно място 

VІ. КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ 

1.Контролът  ще се осъществява от директора, а мониторинга от определен учител в училище. Ще 

се  проверява  степента на постигане на целите на стратегията и неразкритите потенциални 

възможности чрез : 

- събиране, анализиране и отчитане на  информация по различните дейности за изпълнение на 

стратегията от училищни комисии, методични обединения и съвети. Отговорност по цялостното 

изпълнение носи директорът на ПГСС „Иван Вл. Мичурин“  -- съпоставяне между планираните 

цели и реално постигнатото състояние на управление на образователните и възпитателните  

дейности в училището. 

2. Резултатите от контрола и мониторинга  ще се  докладват пред Педагогическия съвет най-малко 

два пъти през учебната година. 

3. Стратегията се актуализира в съответствие с приети нови и изменени нормативни документи в 

сферата на  средното и професионално образование. 

 


