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РАЗДЕЛ І  
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ ЗА 

УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА  

  

Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт в гр. Казанлък 

провежда успешна политика за интелектуално, емоционално, социално, духовно-

нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с 

потребностите, способностите и интересите му. Училището се развива устойчиво и е 

намерило своето място в общинската образователна структура чрез подготовката на 

учениците по професии и специалности, които са търсени на пазара на труда и 

предполагат успешна реализация на завършващите училище.   

Качеството на образованието, възможността за реализация в различните професии, 

това е, което прави училището привлекателно и полезно за младежите от областта.  

Резултатите от ДЗИ по български език и литература са сравними с резултатите на 

професионалните училища от страната. За втория задължителен зрелостен изпит 

учениците избират предмети като биология и здравно образование, английски език, 

държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация и 

постигат добри резултати.   

Учениците успешно полагат държавни изпити за придобиване на трета степен на 

професионална квалификация.  

Традиционно учениците на Професионална гимназия по транспорт и транспортен 

мениджмънт участват в различни инициативи, олимпиади, състезания, конкурси на 

международно, национално и регионално ниво и печелят призови места в: Националното 

състезание „Най-добра бизнес идея“, Национално състезание „Найдобър млад техник в 

машиностроенето“, Национално състезание по счетоводство, Националното състезание ,, 

Най-добър автомонтьор и водач на МПС“, Национално състезание ,,Умения за бъдещето“ 

– Джуниър Ачийвмънт, Национално състезание ,,Най-добра иновативна идея“ – 

Технически университет - гр. Варна, проект ШЕЛ ЕКОМАРАТОН, олимпиади, конкурс, 

международни, регионални и общински състезания, първенства по футбол и по волейбол 

и др.  

През 2016 г. Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт 

отбелязва 60 години от създаването си.  

Има изградено взаимодействие и партньорство между учители и ученици.  

Функционира Ученически съвет.  

Гимназията работи по различни пректи, от реализиране на национални програми 

/Национална програма ,,Осигуряване на съвременна образователна среда“ – Модул 

,,Модернизиране на системата на професионалното образование“; Национална програма 

,,Оптимизиране на училищната мрежа“ – Модул ,,Оптимизиране на вътрешната 

структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“; Проект 

,,Подкрепа за успех“, Национална програма ,,Региони в растеж“, Проект: 2018-1-BG01-

KA102-047032 „КРЕАТИВНИ В ЕЛЕКТРИЧЕСКО БЪГИ” КД 1 - Образователна 

мобилност за граждани, сектор - Професионално образование и обучение по Програма 

ЕРАЗЪМ+. 
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В Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт през учебната 

2019/2020 година ще се обучават 403 ученици /19 паралелки/ по пет съвременни 

специалности в области от четири професионални направления от Списъка на 

професиите:  

 Професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и 

въздухоплавателни средства” – 

- професия „Техник  по транспортна техника”, специалност „Автотранспортна 

техника” с интензивно/ разширено изучаване на английски език  

- професия „Техник по транспортна техника”, специалност „Автомобилна 

мехатроника” с интензивно/ разширено изучаване на английски език  

  Професионално направление „Приложна информатика” - професия 

,,Икономист – информатик”, специалност „Икономическа информатика” с 

интензивно/ разширено изучаване на английски език   

  Професионално направление „Електротехника и енергетика” - професя 

,,Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника” с 

разширено изучаване на английски език   

  Професионално направление „Транспортни услуги” - професия ,,Организатор 

по експлоатация на автомобилния транспорт”, специалност „Експлоатация на 

автомобилния транспорт”   

За учебна 2019/2020 година в ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт е 

осъществен прием в четири специалности след основно образование.   

Всички учители притежават висока професионална подготовка и квалификация.  

  

СИЛНИ СТРАНИ  

• Професионално образование, обвързано със социално-икономическото развитие на 

общината и областта, извършвано по актуални специалности  

• Модернизация на материално техническата база за качествено професионално 

образование  

• Педагогически персонал с висока квалификация  

• реализиран прием в специалностите след основно образование  

• Развита извънкласна дейност с допълнително финансиране и успешно представяне 

на ученици на национални и международни състезания  

• Наличие на учебна техника, компютърни кабинети, интернет  

• Развитие на системата за видеонаблюдение   

• Модеренизирани учебни работилници и учебен сервиз, кабинет по БДП, Учебен 

център, четири учебни автомобила  

• Библиотека с електронна картотека и богат библиотечен фонд  

• Общежитие  

• Функционален сграден фонд, обзавеждане, спортна база  

  

СЛАБИ СТРАНИ  

• Остаряла материално-техническа база на учебения корпус и общежитие  
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 РАЗДЕЛ ІІ  

ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН 

МЕНИДЖМЪНТ  

  

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт е модерно 

училище, което осигурява качествено професионално образование по желани професии и 

специалности.  

Педагогическият колектив се състои от екип от високо отговорни личности, 

проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи 

творчество и иновативност в осъществяване на учебно-възпитателния процес за 

изграждане на учениците като граждани на Република България, ЕС и света – 

конкурентни, знаещи и можещи.   

Членовете на педагогическия колектив имат съвременно мислене и могат успешно 

да прилагат стандартите на новия ЗПУО и ЗПОО.  

Новият ЗПУО позволява разработването на съвременни програми за факултативни 

и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и 

интересите на учениците, прилагане на различни форми на обучение /дневна, 

самостоятелна, индивидуална, дистанционна, комбинирана/ с цел даване на равен достъп 

до образование и предотвратяване отпадането от училище, създаване на приобщаващо и 

подкрепящо образование.  

В Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт е разработен 

Етичен кодекс на училищната общност.  

Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт има амбицията 

да работи по проект на Шел - Еко маратон.   

Динамично променящият се съвременен свят изисква привличане на възможно 

най-голям брой родители, социални партньори, представители на бизнеса и НПО, 

съпричастни към училищните проблеми. Търсене на нови методи и подходи за 

осигуряване високо качество на придобиваното образование и професионална 

квалификация. Изисква и модернизиране и обогатяване на материално-техническата база 

и прилагането на ИКТ в образователно-възпитателния процес.   

  

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

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

от ЗПУО, ЗПОО и Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в 

България за периода 2015 - 2020 година, Професионална гимназия по транспорт и 

транспортен мениджмънт се стреми да създаде възможно найдобрите условия за развитие 

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

интеграция в обществото.   

Това, което ни отличава от другите училища, е високото равнище на 

общообразователната и професионалната подготовка на учениците, успешната реализация 

на завършващите ученици във ВУЗ и на пазара на труда.   
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Нашата мисия е Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт 

да е училище, предоставящо качествено образование и професионална квалификация – за 

успешен старт в кариерата.  

  

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО  

• Високо развитие на професионалната и общообразователната подготовка.  

• Оценяване и самооценяване.  

• Учениците да добиват знания, умения и компетентности с цел конкурентност на 

пазара на труда.  

• Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – 

ученици, учители и родители.  

• Висок професионализъм на педагогическия екип.  

• Повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.  

• Ефективна управленска дейност.  

• Създаване на условия за развитие на добрите традиции и поддържане нивото на 

конкурентноспособност на учебното заведение.  

• Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените 

организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите 

хора.  

• Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния 

живот.  

• Привличане на ресурси от външната среда.  

• Висока материална и технологична обезпеченост на образователновъзпитателния 

процес.  

• Модернизация на училищната база.  

• Подобряване на взаимодействията с родителите и обществеността, служители и 

работници, лоялни към мисията и целите на учебното заведение, спазващи 

българското законодателство и Етичния кодекс за работа с деца.  

  

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА 

ОБЩНОСТ  

• Разширяване на автономността на субектите в училище.  

• Хуманизация на процеса на образование.  

• Иновативност и творчество.  

• Толерантност и позитивна етика.  

  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ  

1. Поддържане на високо качество и ефективност на учебно-възпитателния процес в 

съответствие с изискванията на ДОС и стратегията на МОН за развитие на 

образованието в Република България.  

2. Съхраняване на високото качество на професионалното образование и обучение.  

3. Осигуряване на всеки ученик висока степен на функционална грамотност в 

областта на ИТ и чуждоезикова комуникативна компетентност.  
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4. Изграждане на естетически усет към заобикалящата среда, социални умения за 

общуване, възпитание в дух на родолюбие. Развиване и поддържане на физическа 

работоспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.  

5. Модернизиране на материалната база.  

  

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  

1. Административно-управленска дейност:  

• Разпределение на изпълнението на заложените стратегически цели в Годишен план 

за дейността на училището. Определяне на конкретни срокове, задължения и 

отговорности по реализацията им. Докладване на резултатите.  

• Повишаване ефективността на контролната дейност – педагогически контрол, 

административен контрол.   

• Разпределение на учебния материал, утвърждаване на училищни учебни планове, 

учебни програми за ЗИП, СИП, Разширена професионална подготовка.  

Разработване и приемане на Правилник за дейността на училището, Етичен кодекс, 

Мерки за повишаване качеството на образованието, Програма за предоставяне на 

равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, 

Програма за превенция на ранното напускане на училище, План за работа на 

училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение 

на ,,Механизъм за противодействие на училищния тормоз“.  
• Избор на учебници, учебно-помощна литература, учебни пособия и други 

информационни средства.  

• Работа на училищното ръководство и педагогическата колегия в посока на 

повишаване на инициативността от страна на родителите за участие във вътрешно-

училищния живот и мотивиране заинтересоваността им чрез участието им в 

Обществения съвет.  

• Разработване на критерии за оценка труда на преподавателите в рамките на 

училището и толериране стремежа към реализация и кариера в рамките на 

училището.  

 2. Образователно-възпитателна дейност:  

• Провеждане на дни на отворени врати по различни учебни предмети.  

• Прилагане на иновационни технологии от квалифицирани преподаватели, чрез 

разчупване рамките на стандартната класно-урочна система с нови методи и 

форми и прилагане на интерактивно обучение и иновации.  

• Разработване на учебни програми за ЗИП и СИП по предмети от 

общообразователната подготовка за надграждане на знанията и уменията.  

Работа по Национални и Европейски проекти и програми за подобряване 

качеството на образованието.  

• Подготовка на учениците за успешно представяне на национално външно 

оценяване.  

• Подготовка на учениците за успешно полагане на ДЗИ.  

• Участие и организиране на олимпиади, състезания, конкурси, спортни 

мероприятия и инициативи..  
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• Поддържане статуса на училището като център на социални и културни изяви, 

разширяване връзките с околната среда.    

• Планиране разширяването на връзките с културните институции в града за 

формиране гражданско възпитание у учениците.  

• Отбелязване на годишнини, официални празници, посещения на културни 

институти.  

• Обсъждане на здравословното състояние на учениците. Обсъждане проблеми на 

възпитателната работа.  

3. Дейности за осигуряване на качеството на професионалното образование и 

обучение:  

• Създаване на необходимите условия за постигане на високо качество на 

професионално образование.  

• Разясняване съдържанието на Националните изпитни програми за придобиване на 

степен на професионална квалификация по професии и специалности.  

• Подготовка на учениците за успешно полагане на държавните изпити по теория и 

практика на професията за пидобиване на ПКС.  

• Обучение на учениците чрез използване на съвременните постижения в науката и 

технологиите.  

• Подготовка на учениците за придобиване на правоспособност за управление на 

МПС, категория ,,В“.  

• Разработване на учебни програми за ЗИП, СИП и Разширена професионално 

подготовка по предмети от професиналната подготовка.  

• Прилагане на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното 

образование.  

• Организиране и провеждане на училищни и национални състезания, олимпиади, 

иновационни лагери по направления и специалности.  

• Работа по Национални и Европейски проекти и програми за надграждане на 

професионалните знания, умения и компетентности.  

• Добра организация на практическото обучение, обвързваща го с реалността на 

трудовия живот.  

• Провеждане на производствена практика в реална работна среда.  

• Създаване и прилагане на система за валидиране на професионалните умения.  

• Създаване на предпоставки за иновативни специалности и направления с цел 

осигуряване на възможности за преминаване към иновативно училище.  

4. Квалификационна дейност:  

• Повишаване на квалификацията на педагогическия и непедагогическия персонал 

чрез участия в програми, проекти, семинари, обучителни курсове и др.  

• Актуализиране на План за квалификационната дейност на ПГТТМ.  

• Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация.  

• Самоусъвършенстване чрез извънучилищна квалификационна дейност.  

• Самоквалификация по приоритети от педагогическата колегия за повишаване на 

конкурентноспособността и професионалното самочувствие.  
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• Планиране на семинари за повишаване квалификацията на учителите за 

обогатяване формите на вътрешна и външна квалификация.  

5. Социално-битова и културна дейност:  

• Модернизиране на материално-техническата база, чрез извършване на основни и 

текущи ремонти, закупуване на техника и материали.  

• Реализиране в училището на дейности, свързани с превенцията на 

противообществените прояви посредством ефективно организиране на 

извънкласната и извънучилищната дейност.  

• Модернизиране на учебно-техническите средства.  

• Модернизиране на учебен корпус, учебни работилници, учебен сервиз, 

автомобилен парк, спортни съоръжения, общежитие.  

• Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет. 

Планиране честване на национални, общоградски и училищни празници и 

мотивиране участието в тях.  

• Стимулиране на участието на учениците в пресъздаването на традиции и обичаи с 

цел изграждане у тях на нравствени и естетически ценности и и чувство на 

родолюбие.  

• Осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд.  

• Подобряване на физическото развитие и дееспособността на учащите се.  

 6. Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията  

• Подобряване на дейностите по финансово осигуряване на училището за 

реализиране стратегическите цели, като се залагат приходи и от собствени 

средства, осигурени от извършване на допълнителни дейности и от дарения.  

• Подобряване процеса на бюджетиране, като се въведат механизми за икономично, 

ефективно и ефикасно разходване на ресурсите;  

• Използване на извънбюджетните средства за дофинансиране на дейностите по 

реализиране на стратегията, участие в целеви програми.    

• Въвеждане на политики и процедури за опазване на собствеността и активите на 

учебното заведение.  
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РАЗДЕЛ ІІI  
1. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 

ГОДИНА  

 

 

№  ДЕЙНОСТИ 
Разработва 

изпълнява 
Съгласува Утвърждава  Срок 

1 2 3 4 5 6 

           СЕПТЕМВРИ, ОКТОМВРИ 

 

        

 

1 Провеждане на септемврийска изпитна 

сесия (зрелостни изпити, поправителни 

изпити, изпити за оформяне на годишна 

оценка, изпити за придобиване на степен 

на професионална квалификация) 

учителите      09.2019 г. 

2  Изработване на учебни програми за ЗИП 

и за РПП 

учителите експерт 

РУО 

Началник 

РУО 

03.09.2019 г. 

3 Разработване на годишни тематични 

разпределения 

учителите ЗДУД Д 12.09.2019 г. 

 Изготвяне на:         

6  Списък – Образец 1 за учебната 2019 / 

2020 г. 

Д, ЗДУД,  

гл. счет. 

РУО Д  

09.2019 г. 

7 Училищни учебни планове; ЗДУД  Д 03.09.2019 г. 

8 Правилник за дейността на училището ЗДУД ПС Д 12.09.2019 г. 

9 Правилник за осигуряване на безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд; 

 

Ст. Ганчева ПС Д 12.09.2019 г. 

10 План за действие при бедствия, аварии и 

катастрофи; 

Ст. Ганчева РСПАБ, 

ГЗ 

Д 12.09.2019 г. 

11 Седмично разписание; Т. Колева 

Хр. Лулова 

 

РИОКОЗ, 

ПС 

Д 05.09.2019 г. 

12 Годишен план; 

 

ГУ ПС Д 12.09.2019 г. 

13 Списък на учениците,  настанени в 

общежитието; 

Н.Димова Д на 

ПГМТ, Д 

на ПГЛПТ 

Д 13.09.2019 г. 

14 Регистър на учениците; 

 

кл.р   Д 13.09.2019 г. 

15 План за квалификационната дейност ГУ ПС Д 12.09.2019 г. 

 

16 Приемане на планове на методическите 

обединения 

Хр.Лулова 

В. Дечева 

Хр.Христов 

 

ПС Д   12.09.2019 г. 

17 Актуализиране на списъците с 

учебниците за учебната 2019/ 2020 г. 

учителите ПС Д 02.09.2019 г. 

18 Разработване на планове за час на класа кл.р, пед.с.   Д 25. 09.2019 г. 

19 Уточняване  пред учениците на 

стандартите от съответните равнища в 

VІІІ, І Х, Х, ХІ и ХІІ клас. Да се 

дефинират очакваните резултати 

учителите     20.09.2019 г. 

19 Графици за писмени работи ЗДУД   Д 17.09.2019 г. 
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20 Изработване на график за провеждане на 

консултации с изоставащите ученици 

Пр.на 

методически 

обединения 

  Д 27.09.2019 г. 

21 График на час за спортни дейности ЗДУД   Д 17.09.2019 г. 

22 Класните ръководители да запознаят 

родителите на родителски срещи с: 

Училищни учебни планове 

График на учебния процес 

кл. р.    Д в началото на всеки 

срок 

23 Организиране и провеждане на държавни 

зрелостни изпити, външно оценяване, 

изпити за придобиване на професионална 

квалификация и правоспособност за 

управление на МПС; 

 ЗДУД 

комисии 

   Д  Изпитни сесии 

24 Графици за писмени работи и 

консултации; 

 ЗДУД    Д  13.09.2019 г 

25 Правилник за дейността на училището;  ЗДУД    Д  13.09.2019 г 

26 План за действие при бедствия, аварии и 

катастрофи; 

 Отговорник 

ЗБУТ 

 ПС  Д  13.09.2019 г 

27 План за безопасни и здравословни 

условия на възпитание, обучение и труд 

 Отговорник 

ЗБУТ 

 ПС  Д  13.09.2019 г 

28 Проверка на  входното ниво на учениците 

за установяване на пропуските в знанията  

им за организиране на ефективна учебна 

дейност 

учителите    Д Първите  три 

учебни седмици 

29 Да се осигури ритмичност в изпитванията 

и оценяване знанията на учениците. 

Проверката и оценката на знанията и 

уменията на учениците в процеса на 

обучение да се извършва в съответствие с 

глава ІІ, раздел І, ІІ и ІІІ на Наредба № 3 

от  15.04.2003 г. за системата за 

оценяване и Наредба  № 11 от 01.09.2016 

г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 

учителите   Д постоянен 

30 Списък на учениците , които ще 

получават стипендии,  и списък на 

освободените от такса за общежитие 

ученици 

кл.р., възп., 

гл.сч., ЗДУД 

ПС Д 10.2019 г. 

31 Попълване на формите - образци на НСИ  ЗДУД   Д 01.10.2019 г. 

32 Запознаване на  учениците с графика за 

провеждане на държавните изпити за 

придобиване на ІІІ квалификационна 

степен и сроковете за подаване на 

заявления  

ЗДУД, кл.р., 

Хр.Христов 

В. Дечева 

    29.10.2019 г. 

33 Разясняване на  съдържанието на 

изпитните програми за провеждане на 

РВО и НВО 

ЗДУД 

Учителите по 

БЕЛ, 

математика, 

англ.език и ИТ 

  29.10.2019г. 

34  Разясняване на  съдържанието на 

националните изпитни програми за 

провеждане на ДЗИ и държавните изпити 

за придобиване на степен на 

професионална квалификация на 

учениците 

 

учители от ПП 

А.Мерджанова 

Хр.Христов 

В. Дечева 

    29.10.2019 г. 

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10274
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10274
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10274
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35 Провеждане на вътрешни изпити по БДП 

с учениците от 12-б,в,г,  клас 

инж.Росица 

Цветкова 

Злати Златев 

  10.2019 г. 

 НОЕМВРИ, ДЕКЕМВРИ         

36 Организиране честването на Деня на 

народните будители 

Мирослава 

Коева 

Славка 

Христова 

Иван Георгиев 

 

  11.2019г. 

37 Изготвяне на становище за актуализиране 

на специалностите 

Инж.С.Кънева 

Инж.Х.Христов 

  11.2019г. 

38 Участие в състезанието "Бобър-България“ Т.Колева   11.2019г. 

39 Световна седмица по предприемачество Учителите по 

икономика 

  11.2019г. 

40 Иновационен лагер Учителите по 

икономика 

  11.2019г. 

41 Вътрешно- училищно първенство по 

баскетбол 

Учителите по 

физическо 

възпитание и 

спорт 

  20.11.2019г. 

24.11.2019г. 

42 Щафетно бягане, организирано от Петя 

Пендарева 

Учителите по 

физическо 

възпитание и 

спорт 

  11.2019г. 

43 Дни на предизвикателството Учителите по 

физическо 

възпитание и 

спорт 

  11.2019г. 

44 Ден на борбата със СПИН М.Ангелова 

Н.Кехайова, 

Ив.Георгиев 

  29.11.2019 

45 Седмица на езиците Учителите по 

английски език 

  11-12.2019г. 

46 Национална седмица на четенето Учителите по 

български език 

  11-12.2019г. 

47  Подаване  на заявления за Държавни 

изпити за придобиване на степен на 

професионална квалификация /януарска 

сесия / 

ЗДУД, кл.р.      21.12.2019 г. 

48 Организиране и провеждане на общински 

кръг на олимпиадите 

Учителите   12.2019г.-02.2020г. 

 ЯНУАРИ         

49 Изработване на предложение за държавен 

план –прием за учебната 2019 /2020 

година 

Д ПС РУО 30.01.2020 г. 

50 Приемане  на решенията на 

педагогически съвет за начина за 

приемане на ученици в училище след 

завършено основно образование по 

утвърдения държавен план-прием за 

учебната 2019/2020 година 

Д ПС Д 30.01.2020  г. 
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51  Организиране и  провеждане на 

Държавни изпити за придобиване на 

степен на професионална квалификация 

ЗДУД , учители 

ПП 

    23.01.2020 г. 

52 Изготвяне на   заявка за задължителна 

училищна документация за края на 

учебната 2019/2020 година 

ЗДУД   Д 01.2020 г. 

53 Общинско първенство по баскетбол Учителите по 

физическо 

възпитание и 

спорт 

  12.01.2020г. 

16.02.2020г. 

54 Участие в национално състезание”Най-

добър техник в машиностроенето” 

инж. Радка 

Шишкова 

  01.2020 г.     

 ФЕВРУАРИ         

55 Изготвяне   седмично разписание на 

учебните занятия за втория учебен срок 

Т. Колева 

Хр. Лулова 

 

РИОКОЗ, 

ПС 

Д 03.02.2020 г. 

56  Актуализиране   списъка на учениците, 

които получават стипендии, и на 

учениците, освободени от такса за 

общежитие 

кл.р., възп., 

гл.сч., ЗДУД 

ПС Д 02.2020 г. 

57 Национално състезание по 

икономика“Икономикс“ 

Учителите по 

икономика 

  02.2020г. 

58 Вътрешно- училищно първенство по 

волейбол 

Учителите по 

физическо 

възпитание и 

спорт 

  02.2020г. 

59  Изготвяне  справка за броя на 

отпадналите ученици и причините за тях 

кл.р., възп.   ЗДУД Д 07.02.2020 г . 

60 Графици за писмени работи – II срок ЗДУД   Д 03.02.2020 г. 

61 Отбелязване годишнината от обесването 

на Васил Левски 

Мирослава 

Коева 

Славка 

Христова 

  19.02.2020 г. 

62 Общинско първенство по волейбол Учителите по 

физическо 

възпитание и 

спорт 

  02.2020г. 

63 Актуализиране на  информацията в 

Образец 1 към 02.2020 г. 

Д РУО Д 02.2020 г. 

64 Национално състезание „Най-добра 

бизнес идея“ 

Учителите по 

икономика 

  02.2020 г. 

65 Олимпиадата по техническо чертане инж. Радка 

Шишкова 

  02.2020 г. 

66 Училищно състезание “Най-добър млад 

автомонтьор и водач на МПС”. 

учителите от 

направление 

„Транспорт”   

  02.2020 г. 

67 Провеждане на вътрешни изпити по БДП 

с учениците от 12-б,в,г,  клас 

инж.Росица 

Цветкова 

Злати Златев 

  02.2020г. 

 МАРТ - АПРИЛ         

68 Утвърждаване на държавния план-прием Д ПС Д съгл график на 

МОН 

69 Организиране честването на 

Националния празник на България - 3 

Мирослава 

Коева, Славка 

  02.03.2020 г. 
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март Христова 

Галина Кръстева 

Иван Георгиев 

70 Национално състезание „ Енергетиката и 

ние” 

инж. Ст. Кънева   03.2020 г. 

71 Организиране и провеждане на пробни 

матура 

ЗДУД ПС Д 03.2020 г. 

72 Подаване на заявления за допускане до 

Държавни зрелостни изпити 

кл.р, ЗДУД     5.03.-18.03.2020 г. 

73 Мениджър за един ден Учителите по 

икономика 

  03.2020 г. 

74 Представяне в РУО-Стара Загора отчета 

за получените и разходваните документи 

с фабрична номерация 

  ЗДУД      

домакин  

  Д 04.2020 г. 

75 Ден на земята М.Ангелова  

Н.Кехайова 

  19.04.2020г. 

76 Изработване график за изпити за промяна 

на оценката по учебни предмети след 

приключване на учебните занятия за 

последен клас от съответната степен на 

образование 

ЗДУД ПС Д 24. 04.2020 г. 

 

77 Организиране подготовката за 

провеждане на РВО IX клас 

Хр.Лулова 

Цв.Иванова 

  04.-05.2020г. 

 МАЙ - ЮНИ     

78 Изготвяне обобщена заявка за 

задължителната документация за 

началото на учебната 2019/2020 г. 

ЗДУД   Д 05.2020 г. 

79 Представяне  в РУО-Стара Загора 

актуализираните регистри на учениците 

от ІХ до ХІ клас от училището 

кл.р.   Д 05.2020 г. 

80 Подаване  на заявления за Държавни 

изпити за придобиване на степен на 

професионална квалификация /юнска 

сесия / 

ЗДУД, кл.р.    05.2020 г. 

81 Да се изготви график за поправителни 

изпити за учениците от ХІІ клас 

ЗДУД ПС Д 15.05.2020 г. 

82 Провеждане на  Държавни зрелостни 

изпити по график  на МОН 

ЗДУД 

зрел. комисия 

    20.05.2020 г. 

22.05.2020 г. 

83 Училищна викторина по безопасност на 

движението „Да запазим децата на пътя” 

инж. Р.Цветкова  

Зл. Златев 

  05.2020 г. 

84 Седмица на пътната безопасност инж. Р.Цветкова  

Зл. Златев 

  05.2020 г. 

85 Организиране и провеждане на 

тържественото честване на 24 май - Ден 

на славянската писменост и на 

българската просвета и култура 

Учителите по 

БЕЛ  

ИванГеоргиев 

  14.05.2020 г. 

86 Честване на Ден на Ботев и загиналите за 

свободата на България 

М.Коева 

И.Георгиев 

Ц.Рименова   

Сл.Христова 

  02.06.2020г. 

87 Провеждане на НВО X клас ЗДУД, 

учителите 

  06. 2020 г. 

88 Провеждане на Държавни изпити за 

придобиване на професионална 

квалификация(юнска сесия) 

ЗДУД , учители 

ПП 

    06.06.2020 г. 

 

89 Изготвяне на  график за редовна 

поправителна сесия за учениците от ІХ, Х 

и ХІ клас 

ЗДУД ПС Д 30.06.2020г. 
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90 Организиране на производствена 

практика в реална работна среда за 

учениците от Х ,ХІ клас 

Учителите по 

професионална 

подготовка 

  06. 2020 г. 

91 Подписване  договори на учениците от Х, 

ХІ клас за провеждане на производствена 

практика 

ЗДУД   Д 30.06.2020 г. 

 ЮЛИ-АВГУСТ         

92 Изготвяне на информация за резултатите 

от майската зрелостна сесия 

ЗДУД     30. 06. 2020 г. 

93 Изготвяне на  заявка за държавни 

зрелостни изпити през септемврийска 

сесия 

ЗДУД   Д 08.2020 г. 

94 Изготвяне на   информация за броя на 

отпадналите ученици и анализ на 

причините 

ЗДУД     12.09.2020 г. 

95 Изпълнение на план- приема за 2019/2020 

година 

учители, 

комисии 

    график на МОН 

96 Подаване на заявления за допускане до 

Държавни  зрелостни изпити 

/септемврийска сесия/ 

кл.р, ЗДУД     01.07-12.07 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


