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I. Основни приоритети в дейността на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” 
 

1. Училищен мениджмънт осигуряващ вътрешна интегративност и външна адаптивност на ПДТГ. 

2. Продуктивна училищна среда. 

3. Интерактивно, практически ориентирано и високотехнологично обучение и учене. 

4. Синергетични партньорства. 

 

ІІ. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

 

 

 

№ 

 

Дейност 

 

Срок 

 

Отговорни лица  

Индикатори за изпълнение 

Мерна единица 

/брой, процент/ 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Приоритет 1: Училищен мениджмънт осигуряващ вътрешна интегративност и външна адаптивност на ПДТГ 

Мярка №:1. Поддържане на система за осигуряване на качеството на  образованието в ПДТГ. 

 

1.1. Актуализиране на документите, 

изграждащи вътрешната система за 

осигуряване на качество 

01.10. 2019 г. ЗДУД, счетоводител- 

касиер, гл. 

счетоводител, , 

 

Актуализирани 

документи от СОК 

100% 100% 

1.2. Изготвяне на План за контролната 

дейност през учебната 2019-2020 

година.  

25.09. 2019 г. Директор, ЗДУД,  Осъществен 

контрол на 

дейностите  по 

планиране, 

организация и 

осъществяване на 

образователния 

процес (%) 

100% 100% 
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1.3. Осъществяване на мониторинг и 

контрол на дейностите по организация 

и осъществяване на образователния 

процес 

Съгласно План 

за контролната 

дейност 

Директор, ЗДУД,  Срок  на 

регулиране на 

констатираните 

отклонения 

До 3 дни от 

констатация

та 

До 1 ден от 

констатацията 

1.4. Реализиране на дейностите по 

самооценяване на качеството на 

професионалното образование: 

 

- информиране за предстоящото 

самооценяване: 

 родителите – на обща 

родителска среща; 

 

 учениците – в час на класа; 

 

 

- провеждане на процедурите по 

самооценяване по утвърдените 

критерии и показатели и обработка 

на информацията 

 

- изготвяне на доклад за резултатите 

от проведеното самооценяване, 

съдържащ мерки за внасяне на 

подобрение в качеството на 

предоставяното образование и 

представяне на заседание на ПС 

 

 

- утвърждаване на доклада  

 

 

- публикуване на утвърдените мерки 

за внасяне на подобрение в 

качеството на предоставяното 

 

 

 

 

 

 
 

04.10.2019 г. 

 

 

30.09.2019 г. 

 

 

30.09.2019 г. – 

30.06. 2020 г. 

 

 

 

 

10.07.2020 г. 

 

 

 

 

 

17.07.2020 г. 

 

24.07.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДУД 

 

Работна група по 

самооценяване на 

качеството на ПОО 

 

 

 

 

ЗДУД 

Работна група по 

самооценяване на 

качеството на ПОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор на ПДТГ,  

ЗДУД 

 

ЗДУД 

 

 

 

 

Процент на 

информираните 

родители 

 

 

Процент 

информирани 

ученици 

Процент 

информирани 

учители и 

служители 

 

Процент на 

оценените 

показатели  

 

 

Изготвен доклад с 

мерки за 

подобрение на 

качеството на ПО 

 

Утвърден доклад 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100 % 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 



4 
 

образование в сайта на ПДТГ 

1.5. Заседание на Консултативния съвет за 

управление на риска за актуализация 

на Програма за прилагане на мерки за 

намаляване на рисковете, които са над 

приемливото ниво. 

31.01.2020 г. ЗДУД,  

гл. счетоводител, гл. 

учител, председател 

на МОПП 

Налична програма 

за прилагане на 

мерки за 

намаляване на 

рискове над 

приемливо ниво 

1 1 

Мярка №:2. Финансова обезпеченост 

 

2.1. Целесъобразно и прозрачно 

управление на бюджета на  ПДТГ. 

Постоянен Директор,  

Главен счетоводител 

Брой констатирани 

нарушения и жалби 

0 0 

2.2. Информиране на колекти  за 

изпълнението на делегирания бюджет 

на ПДТГ „Д. Хадживасилев” 

всяко 

тримесечие 

Главен счетоводител 

 

Брой проведени 

заседания на 

общото събрание на 

колектива 

4 4 

2.3. Осигуряване на финансови средства 

чрез работа по оперативни и 

национални програми: 

- НП ,,Осигуряване на съвременна 

образователна среда» модул на 

системата на ПО” дейност 

«Модернизиране на МТБ»  

 

- НП ИКТ в системата на 

предучилищното и училищното 

образование” 

 

- НП,,На училище без отсъствия” – 

мярка „Без свободен час” 

 

 

   -  НП «Създаване на достъпна 

 

 

 

по график на 

програмата, 

 

 

 

по график на 

програмата 

 

 

по график на 

програмата 

 

 

по график на 

 

 

 

гл. счетоводител, 

счетоводител- касиер, 

национални програми 

 

 

счетоводител- касиер, 

Т. Спасова 

Цв. Борисов 

 

ЗДУД,  

гл. счетоводител 

 

 

счетоводител- касиер, 

Реализирана 

възможност за 

усвояване на 

финансовите 

средства 

100% 

 

 

 

 

0% 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

100% 
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архитектурна среда и сигурност в 

училище»   

 

- НП на Агенция по заетостта: 

„Заетост и обучение на хора с 

трайни увреждания” 

 

- ОП  „Региони в растеж” 2014-2020 

г., приоритетна ос „Регионална 

образователна инфраструктура” 

 

- ПМС № 129 Подпомагане на 

физическото възпитание и спорт в 

ПДТГ” – 129 ПМС 

 

 

 

- НП „Иновации в действие“, 

модул І и ІІ „Мобилност за 

популяризиране и 

мултиплициране на добри 

иновации“ 

програмата 

 

 

по график на 

програмата 

 

 

по график на 

програмата 

 

 

 

февруари, 2020 

г. 

 

 

 

 

 

01.10. – 

30.11.2019 г 

гл. счетоводител 

 

 

гл. счетоводител, 

счетоводител- касиер, 

 

 

гл. счетоводител, 

счетоводител- касиер, 

 

 

 

А. Петков,  

Д. Борисов, 

счетоводител- касиер, 

 

 

 

ЗДУД 

Т. Спасова 

гл. счетоводител,  

 

0% 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

0 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

Мярка № 3. Поддържане на високо  качество на човешките ресурси 
 

3.1. Реализация на вътрешноучилищна 

квалификационна дейност на 

педагогическите кадри. 

Съгласно План 

за 

квалификацион

ната дейност 

ЗДУД, главен учител, 

председател на 

МОПП , председател 

на МООП 

 

 

- % педагогически 

специалисти от 

общия брой, 

участвали във 

вътрешноучилищ

ни 

квалификационни 

форми; 

 

- Изпълнен план за 

вътрешноучилищ

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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на 

квалификационна 

дейност 

3.2. Участие на педагогическите 

специалисти в извънинституционални  

форми за повишаване на 

квалификацията и продължаващо 

обучение  

съгласно План 

за 

квалификацион

ната дейност 

ЗДУД ,  

главен учител,  

председател на 

МОПП, председател 

на МООП, 

учители по ООП и ПП 

 

Реализиране на 

заявените и 

включени  в план за 

квалификационната 

дейност форми на 

извънинституциона

лна квалификация 

100% 100% 

3.3. Създаване/актуализиране на 

професионално портфолио на 

педагогическите специалисти 

в седем дневен 

срок след 

настъпване на 

промени във 

вписани 

обстоятелства 

ЗДУД, главен учител,  

председател на 

МОПП, учители по 

ООП и ПП, 

педагогически 

съветник 

% на 

педагогическите 

специалисти, 

поддържащи 

актуално 

професионално 

портфолио  

100% 100% 

Мярка № 4  Нормативно осигуряване 
 

4.1. Осигуряване на достъп до законовата и 

подзаконовата уредба за 

осъществяване на дейността на ПДТГ 

постоянен ЗДУД, техн.секретар Информирани 

учители и 

служители -% от 

общия състав 

100% 100% 

4.2. Обезпечаване на образователния 

процес с учебни програми по учебните 

предмети от училищните учебни 

планове за учебната 2020/2021 година 

до 01.09.2020 г. ЗДУД 

Председатели на МО 

ООП и МОПП 

Осигурени учебни 

програми от 

утвърдените за 

учебната година 

Осигурени 

учебни 

програми за 

100%  от 

учебните 

предмети 

Осигурени 

учебни 

програми за 

100% от 

учебните 

предмети 

4.3. Използване на Модул 

„Административно-финансова 

дейност” по проект „Подпомагане 

въвеждането на делегираните 

бюджети” 

постоянен Главен счетоводител, 

счетоводител- касиер, 

по проект 

Въведени данни за 

дейностите, 

свързани с 

управление на 

бюджета 

100% 100% 

4.4. Осигуряване на достъп до учебната постоянен ЗДУД   Информирани Информира Информирани 
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документация по изучаваните 

7омиссия7/специалности 

 учители (% от 

общия състав) 

ни учители-

100% от 

общия 

състав 

учители-100% 

от общия 

състав 

Мярка № 5 Информационно осигуряване /училищна документация и административно обслужване/ 
 

5.1. Осигуряване на достъп на служителите 

до информация, необходима за 

дейността им (училищни планове, 

правилници, организационни графици, 

заповеди на директора и др.) 

постоянен ЗДУД,  Информирани 

служители (% от 

общия състав) 

Информира

ни 

служители-

100% от 

общия 

състав 

Информирани 

служители-

100% от 

общия състав 

5.2. Поддържане на база от 7оми за 

участието на ученици от ПДТГ в 

олимпиади, състезания, конкурси и 

дейности от  календара на МОН и 

извън календара на МОН. 

Постоянен Учители-

ръководители, 

ЗДУД 

% на отразените 

участия 

100% 100% 

5.3. Административно обслужване на 

гражданите при спазване на 

нормативните  срокове и Етичен 

кодекс за поведението на учителите, 

служителите 

постоянен ЗДУД, 

Главен счетоводител 

учители 

Процент от 

ползвателите, 

заявили високо 

ниво на 

удовлетвореност 

Над 80%  100 %  

5.4. Водене и съхраняване на училищната 

документация в съответствие с ДОС за 

информацията и документите за 

системата на предучилищното и 

училищното образование 

постоянен ЗДУД, гл. 

счетоводител, 

учители, служители 

Съответствие на 

училищната 

документация с 

ДОС 

100% 100% 

Мярка № 6 Ефективно управление на персонала. 

6.1. Спазване на регламентираните правила 

и процедури за подбор на кадри в 

ПДТГ. 

При наличие на 

свободно 

работно място 

ЗДУД, Проведени 

процедури съгласно 

Вътрешни правила 

за управление на 

човешките ресурси 

100% 100% 

6.2. Прилагане на Програма за въвеждане 

на новопостъпили служители 

при назначаване Главен учител,  

председател  на 

Реализирани 

дейности от 

100% 100% 
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МОПП, председател 

на МООП 

 ЗДУД 

Програма за 

въвеждане на 

новопостъпилите 

служители 

6.3. Оценка на резултатите от труда на 

персонала: 

- самооценка със задължение за отчет 

на педагогическия персонал 
 

- самооценка със задължение за отчет 

на непедагогическия персонал; 
 

- оценка на педагогическия персонал 

от назначена училищна 8омиссия за 

оценяване на резултатите от 

педагогическия труд 

 

 

22 -26.06.2020 г. 

 
 

10-20.12.2019 г. 

 

 
 

09.10.2019 г. 

 

 

 

 
 

Педагогически 

специалисти 

 

Служителите в ПДТГ 

 

 
 

Назначена комисия 

 

 

 
 

Оценени 

педагогически 

специалисти и  

служители от 

непедагогическия 

персонал  

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка № 7 – Предлагане на образование и обучение в съответствие с обществените потребности 

 

7.1 Информационна кампания за 

популяризиране на образователни 

продукти от обучението на учениците: 

- по общообразователна подготовка; 

- по професионална подготовка. 

Ноември – 

декември 2019 г 

март – април 

2020 г.  

съгласно планове 

на ПК, и МО 

Председател на ПК 

по маркетинг и 

реклама,  

Председатели на ПК, 

ПГ и МОПП 

 

Брой 

популяризирани 

образователни 

продукти 

0 4 

7.2. Определяне на търсените професии на 

пазара на труда чрез информация от 

бюро по труда. 

29.11.2019 г. Председател на ПК 

по маркетинг и 

реклама 

ЗДУД 

Изготвена справка 1 

 

1 

7.3. Провеждане на анкетно проучване за  

интереса на седмокласниците към 

професии и специалности, по които 

ПДТГ осъществява обучение 

29.11.2019 г. Председател на ПК 

по маркетинг и 

реклама 

 

Проведено анкетно 

проучване 

1 1 

7.4. Изготвяне на статистика за броя на 

учениците от Община Свищов, 

29.11.2019г. Председател на ПК 

по маркетинг и 

Изготвена справка 1 1 
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завършващи VII клас реклама 

ЗДУД 

7.5. Изготвяне на предложение за 

държавен план-прием по специалности 

от професии за учебната 2020/2021 по 

професии и специалности с 

приоритетно значение за националната 

икономика и икономиката на община 

Свищов 

 до 10.12.2019г. Председател на ПК 

по маркетинг и 

реклама,  

главен учител, 

ЗДУД, председатели 

на МО 

Изготвено 

предложение до 

педагогическия 

съвет 

1 1 

7.6. Изготвяне на план за организиране и 

провеждане на информационна  

кампания – държавен план прием за 

учебната 2020-2021 г. 

до  

15.01.2020 г. 

ЗДУД,  

Главен учител 

Председател на ПК 

по маркетинг и 

реклама, 

Председател на 

МОПП 

Осъществени 

дейности от 

включените в плана  

100% 100% 

7.7. Организация и осъществяване на 

валидиране на професионални знания, 

умения и компетентности, придобити 

чрез неформално обучение или 

неформално учене 

учебна 2019-2020 

година 

ЗДУД,  Комисии за 

процедурите  по   

валидиране, / 

Участници във 

валидиране 

 

Брой обявени 

професии за 

валидиране 

4 4 

Мярка № 8 – Осигуряване на европейско измерение на образованието и обучението в ПДТГ 

 

8.1 Реализиране на дейностите по проекта 

за иновативно училище през 2019/2020 

година: 

- Въвеждане на OneNote в 

преподаването в класовете, 

включени в иновацията  

 

- Провеждане на обучения от 

ученици-доброволци на 

ученици, със затруднения при 

работа с платформа, на 

 

 

 

м. септември 

2019 г.- м. юни 

2020г. 

 

м. ноември 2019 

г.- м. февруари 

2020 г. 

 

по проект 

 

 

Иновативен екип 

 

 

 

Петков, Станев, 

 

 

 

 

 

 

Процент ученици 

използващи One 

Note в обучението 

 

Брой обучени 

ученици 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

95 % 

 

 

 

40 ученици 
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тема:“Работа с Office365“. 

 

 

-  Планиране на 

интердисциплинарни теми в 

ГТР на учителите от ИЕ, по 

различни учебни предмети и 

определяне на проекти, които 

да бъдат споделяни. Изготвяне 

на система за групово 

оценяване на 

интердисциплинарните 

проекти, изискващи използване 

на Office Online за съвместна 

работа на учениците. 

 

- Обучение на тема: „Създаване 

на персонален сайт с учебни 

материали“; 

 

 

- Обучение на тема: „Използване 

на неформални техники в 

обучението“; 

 

 

 

м. септември 

2019 г.- м. юни 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. октомври 2019 

г. – м. декември 

2019 г. 

 

м. октомври 2019 

г.- м. юни 2020 г. 

 

 

 

 

Учители Иновативен 

екип 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Д. Илиева – Атанасова 

 

 
 

 

 

Ал. Кушлов, Ю. 

Величкова 
 

 

 

 

 

процент ученици, 

обхванати в 

интердисциплинарн

ите проекти 

 

 

 

 

 

 

 

 

процент обучени 

учители от ПДТГ; 

 

 

 

процент обучени 

учители от ПДТГ 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

8.2. Разработване на проект за 

осъществяване на младежки обмен по 

програма Еразъм + 

До 10.01. 

2020 г. 

А. Кушлов 

Д. Микова 

М. Станев 

 

Брой ученици, 

включени в проект 

за младежки обмен 

4 не по-малко от 

10 

8.3. Реализиране на проект „Младежки 

Старт България“ на IFTE – Австрия и 

Сдружение „Инициатива за обучение 

по предприемачество“ Смарт Старт 

Европа 

16.09.2019 г. – 

04.02.2020 г. 

Ю. Величкова  Брой ученици, 

преминали 

обучение по 

модули на проекта 

43 Над 43  

8.4 Реализиране на проект „Съвременни  / по проект    
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тенденции в дуалното 

обучение.Образователни практики в 

Испания”. 

Дейност 1 – Подготовка на 

мобилността 

- Информационна кампания за 

проекта за мобилност пред 

учителите от училището 

- Съставяне на комисия за подбор 

на кандидатите за участие в 

проекта за мобилност 

- Подаване на мотивационно 

писмо от учители за участие в 

проекта за мобилност 

- Провеждане на културна 

подготовка на участниците 

- Провеждане на езикова 

подготовка на участниците 

Дейност 2 – Провеждане на 

мобилността 

 

Дейност 3 – Разпространение на 

резултатите от проекта за мобилност. 

- Изготвяне на мултимедийни 

продукти за проведената 

мобилност и запознаване на 

учители, родители и 

работодатели. 

- Регистрация в портала e-

Twinning 

- Провеждане на 

пресконференция с участието 

на медиите за да 

популяризираме резултатите от 

проекта за мобилност. 

 

 

 

 

 

М. септември, 

2019 г. 

 

 

Септември 2019 

г. 

 

 

Октомври, 2019 

г. 

 

Декември,2019 г. 

 

Март, април, 

2020 г. 

1.09.2020 – 

7.09.2020 г. 

 

 

 

 

До 20.09.2020 г. 

 

 

 

 

До ктомври,.2020 

г. г. 

До 20.09. 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

ЗДУД, Ал. Кушлов 

 

 

 

ЗДУД, Ал. Кушлов 

 

 

 

ЗДУД, Ал. Кушлов 

 

 

ЗДУД, Ал. Кушлов 

 

ЗДУД, Ал. Кушлов 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДУД, Ал. Кушлов 

 

 

 

 

ЗДУД, Ал. Кушлов 

 

ЗДУД, Ал. Кушлов 

 

 

 

 

 

 

Брой участници 

 

 

 

Брой комисии 

 

 

 

Брой участници 

 

 

Брой участници 

 

Брой участници 

 

 

 

 

 

 

 

Брой продукти 

 

 

 

 

Брой регистрации 

 

Брой участници 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

1 

 

 

 

12 

 

 

12 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

28 
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- Провеждане на дискусия с 

участието на родители, учители 

и работодатели и експерти от 

отдел „Образование” към 

община Свищов, за да бъдат 

представени испанския опит в 

дуалното обучение и 

постигнатите резултати от 

проекта за мобилност. 

- Публикации в уеб сайта на 

училището и социалните мрежи 

за популяризиране на 

постигнатите резултати от 

проекта за мобилност. 

 

Дейност 4 – Дейности за устойчиво 

развитие на резултатите от проекта 

- Създаване на „Модел за 

интеграция на дуалното 

обучение в професионалното 

образование, провеждано от 

ПДТГ „Д. Хадживасилев” 

- Привличане на нови партньори 

и разработване на съвместни 

проекти за прилагане на 

дуалното обучение в областта 

на професионалното обучение и 

образование. 

- Дейност 5 - Финален отчет 

 

 

 

Октомври,2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

15.09.2019 - 

1.03.20202 г 

 

 

 

 

15.09.2019 – 

30.06-2020 г.. 

 

 

 

По график на 

проекта 

 

 

 

ЗДУД, Ал. Кушлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДУД, Ал. Кушлов 

 

 

 

ЗДУД, Ал. Кушлов 

 

 

 

 

 

ЗДУД, Ал. Кушлов 

 

 

 

 

ЗДУД, Ал. Кушлов 

 

 

 

Брой участници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой публикации 

 

 

 

Брой модели 

 

 

 

 

 

Брой партньори 

 

 

 

 

Брой отчети 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

8.5 Обмен на добри практики по НП 

„Иновации в действие“, модул І и ІІ 

„Мобилност за популяризиране и 

мултиплициране на добри иновации“ 

01.10.2019 – 

30.11.2019 г 

Директор 

ЗДУД 

Гл. учител 

Брой създадени 

продукти  

0 7 

Мярка № 9 – Публичност и популяризиране на предлаганото ПОО в ПДТГ 
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9.1. Поддържане на училищен сайт с 

актуална информация за дейността на 

училището, за изяви и високи 

постижения на ученици и учители в 

ПДТГ 

постоянен Цв. Борисов,  

Т. Спасова 

Осигурен достъп на 

всички ползватели 

до нормативната 

уредба за 

организация и 

осъществяване на 

професионалното 

образование и до 

информация за 

дейността на ПДТГ 

100% 100% 

9.2. Поддържане на актуално електронно 

информационно табло  

постоянен  Счетоводител-

касиер, учителите 

Отразени изяви и 

постижения, 

информационни 

кампании и 

инициативи на 

училищно, 

общинско и 

национално ниво 

100% 100% 

9.3. Създаване и отпечатване на рекламни 

материали  за държавен план-прием за 

учебната 2020-2021 г. на ПДТГ 

февруари 2020г.  Председател на ПК 

по маркетинг и 

реклама, 

 

Брой отпечатани 

екземпляри 

300 200 

9.4 Издаване на училищен вестник в 

електронен вариант. 

До 25 число на 

месеца  

Т. Максимова Брой издадени 

вестници 

0 10 

9.4. Публикуване на материали в средства 

за масова информация за дейности и 

високи постижения на учители и 

ученици от ПДТГ.  

постоянен Председател на ПК 

по маркетинг и 

реклама 

учители 

Отразени дейности 

и високи 

постижения на 

учители и ученици 

в ПДТГ 

100% 100% 

Приоритет 2: Продуктивна училищна среда 

Мярка №1: Осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците 

 

1.1. Запознаване на учениците с основните 16 - 30.09.2019 г. Класни Информирани 100% 100% 
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нормативни документи за организация 

на дейността на училището – ПД на 

ПДТГ,  Правилник за ЗБУОТ 

ръководители 

ЗДУД, счетоводител-

касиер, учители 

 

ученици  (% от 

общия брой) 

1.2. - Провеждане на анкетни проучвания 

за желанията на учениците за участие 

в извънкласни дейности по интереси  

 

- Провеждане на проучване на 

потребностите на учениците за 

включване на извънкласни дейности 

за преодоляване на обучителни 

затруднения  

 

20.06.2020 г 

за новопостъ-

пили ученици  - 

до 

04.09.2020 г. 

 

27.09.2019 г. 

 

ЗДУД  

 

 

 

 

ЗДУД  

% на 

анкетираните 

новопостъпили 

ученици 

 

% на 

анкетираните 

ученици с 

обучителни 

затруднения 

0 % 

 

 

 

 

 

 

0 % 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

1.3. Изготвяне на индивидуални карти, за 

оценка на риска от отпадане за 

новопостъпилите ученици  

31. 10. 2019 г Педагогически 

съветник, кл. 

ръководител 

% на учениците, 

за които са 

изготвени 

индивидуални 

карти  

 

100% 100% 

1.4. Актуализиране на индивидуалната 

карта за оценка на риска от отпадане за 

останалите ученици. 

25. 10. 2019 г. Педагогически 

съветник, 

кл. ръководители 

% на учениците 

с актуализирани  

индивидуални 

карти  

 

100% 100% 

1.5. Диагностика на класа - изготвяне на 

индивидуални карти на всички 

паралелки с препоръки и мерки за 

оптимизиране и изграждането им като 

общност 

До 25.10. 2019 г Педагогически 

съветник, 

кл. ръководители 

Брой изготвени 

индивидуални 

карти на 

паралелки 

100% 100% 

1.6. Провеждане на тематични часове на 

класа, свързани с : 

- Патриотично възпитание и 

Съгласно  

ГТПГ за час на 

класа 

Класни  

ръководители 
Проведени 

тематични 

часове 

100% от 

включените в 

План за час на 

100% от 

включените в 

План за час на 
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изграждане на националното 

самочувствие; 

- Толерантност и интеркултурен 

диалог  

- Здравно образование 

- Екологично образование 

- Интеркултурно образование 

- Кариерно ориентиране и 

предприемачество 

- Финансова и правна грамотност, вкл. 

и „Моето първо работно място“ 

- Военно обучение и защита на 

родината - 9 и 10 клас 

- Превенция на насилието, справяне с 

гнева и с агресията; мирно решаване 

на конфликти 

- Превенция на тероризма и поведение 

при 

- терористична заплаха; киберзащита 

- Защита на населението при бедствия 

и аварии и катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 класа класа 

1.7. Осигуряване на библиотечно-

информационно обслужване на 

учениците 

постоянен счетоводител-касиер  

 
- Осигурен 

достъп до 

библиотечния 

фонд (брой 

дни в 

седмицата) 

- Брой 

компютърни 

кабинети с 

осигурен 

свободен 

достъп 

5 дни в 

седмицата 

 

 

 

 

 

6  

5 дни в 

седмицата 

 

 

 

 

 

6  

1.8. Надеждна подкрепа на ученика за постоянен ЗДУД, учители  Процент на 99 % 100% 
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постигане на образователен напредък 

чрез консултации по учебни предмети 

учениците, 

завършили 

учебната година 

без 

поправителни 

изпити 

Мярка №2 – Създаване на условия за ефективна комуникация в ПДТГ като социално място 

 

2.1. Изготвяне на планове за изграждане на 

паралелката като общност 

07.10.2019г. класни ръководители 

ЗДУД 

Брой изготвени 

планове 

11 9 

2.2. Актуализиране на състава на 

Координационен съвет за 

противодействие на  тормоза и 

насилието в  ПДТГ 

20.09.2019г. ЗДУД 

 

Извършена 

актуализация 

1 1 

2.3. Запознаване  на новопостъпилите 

ученици с Механизъм за 

противодействие на  тормоза и 

насилието в  ПДТГ 

07.10.2019 г. Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник 

Информирани 

ученици  

 

100% 100% 

2.4. „Оценка на ситуацията”във връзка с 

изпълнение на Механизъм за  

противодействие на и насилието в 

ПДТГ 

До 10.10.2019 г. Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник  

% на 

анкетираните 

ученици от 

общия брой 

81% Над 80% 

2.5. Запознаване на заинтересованите 

страни с обобщените резултати от 

„Оценка на ситуацията” чрез 

публикуване в сайта на ПДТГ и 

обсъждане на необходимост от 

конкретни мерки на заседание на 

педагогическия съвет. 

М. октомври 

2019 г. на 

педагогически 

съвет 

Председател на 

Координационен 

съвет за 

противодействие на 

тормоза и насилието 

в ПДТГ; 

педагогически 

съветник 

 

Информирани 

учители, 

ученици, 

родители 

100%  100%  

2.6. Утвърждаване на План за превенция и 

интервенция на насилието и тормоза.  

14.10.2019 г. Председател на 

Координационен 

съвет за 

противодействие на 

Разработен план 1 1 
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училищния тормоз 

между ученици в 

ПДТГ; 

педагогически 

съветник 
2.7. Изготвяне на годишен доклад на 

координационния съвет до директора 

на ПДТГ 

30.06.2020 г. Председател на 

Координационен 

съвет за 

противодействие на 

училищния тормоз 

между ученици в 

ПДТГ 

Изготвен доклад - 1 

2.8. Отбелязване на Деня за борба с 

тормоза в училище (Ден на розовата 

фланелка) 

26.02.2020 г. Координатор 

Ученически съвет  

Участници в 

осъществяване 

на инициативите 

- % от общия 

брой ученици 

- Не по-малко 

от 10% от 

общия брой 

ученици 

2.9. Кампании за: 

Европейски ден за борба с трафик на 

хора – 18.10.2019 г.; 

Световен ден на Добротата – 13 

ноември и  

Световен ден на толерантността - 16 

ноември. 

 

18.10.2019 г. 

 

13.11.2019 г. 

 

16.11.2019 г. 

Социален работник 

Координатор 

Ученически съвет  

Участници в 

осъществяване 

на инициативите 

- % от общия 

брой ученици 

10% от общия 

брой ученици 

Не по-малко 

от 10% от 

общия брой 

ученици 

2.10 Отбелязване на Седмица на 

програмирането  и Международен ден 

на информационните технологии. 

5– 20.10.2019 г. Цв. Борисов, Т. 

Спасова  

Участници в 

осъществяване 

на инициативите  

25 26 

2.11 Отбелязване на Световния ден на 

туризма 

27.09.2018 г. А. Милинова, Д. 

Микова  

Брой участници 

в осъществяване 

на инициативите 

40 40 

 

2.12 

Организиране на Маратон на четенето април, 2020 г. М. Узунова  

Т. Максимова 

 

Участващи 

ученици от ІХ а 

и ІХ б класове 

0 100% 

2.13 Организиране на Световна седмица по 

предприемачество 

Ноември, 2019 ЗДУД, учители по 

професионална 

Брой 

мероприятия 

3 3 
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подготовка 

Мярка №3 – Поддържане на модерна, функционална  и естетична материално-техническа база, съответстваща на ДОС 

 

3.1. Поддържане на пропускателен режим 

и информационен пункт, гарантиращи 

безопасни условия  и качествено 

информиране  на ученици, служители 

и граждани. 

Постоянен счетоводител-касиер  

 

Денонощно 

функциониращо 

видеонаблюде- 

ние и система за 

контрол на 

достъпа 

Ежедневно 

осъществяван 

пропускателен 

режим 

- - 

3.2. Тестване и поддръжка на 

съоръженията, осигуряващи достъпна 

архитектурна среда 

ежеседмично счетоводител-касиер  - Функционира

щи 

платформени 

подемници за 

осигуряване на 

достъп на лица с 

увреждания 

 

- Функционира

щ адаптиран 

санитарен възел 

за лица с 

увреждания 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3.3. Поддържане  на функционален и 

естетичен интериор в класните стаи и 

учебните кабинети, изправна 

мултимедийна техника, ред и чистота 

на работните места на учители, 

ученици и служители 

Постоянен счетоводител-касиер,  

класни ръководители  

Процент на 

учениците/учите

лите, заявили 

високо ниво на 

удовлетвореност 

от условията за 

обучение и труд 

90 % Над 90 % 

3.4. Поддържане  на изправно оборудване 

съгласно ДОС  в кабинетите за 

Постоянен счетоводител-касиер, 

учители  

Съответствие на 

кабинетите по 

100% 

 

100% 
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професионална подготовка, в Учебно-

тренировъчния център за УТФ на 

ПДТГ  

професионална 

подготовка с 

ДОС; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Своевременно снабдяване с материали 

и консумативи, необходими за 

обучението по общообразователна и 

професионална подготовка, съгласно 

подадени заявки от учителите. 

Постоянен ЗДУД, учители, 

счетоводител-касиер,  

Изпълнени 

заявки 

100% 100% 

3.6. Обновяване на библиотечния фонд 

чрез дарения и заявена литература – 

учебници по ПП, учебни помагала по 

чужд език; художествена и помощна 

литература за ДЗИ 

По национални 

програми и 

проекти 

счетоводител-касиер, 

учителите  

Изпълнени 

заявки за 

попълване на 

библиотечния 

фонд 

100% 100% 

3.7. Обновяване и поддържане на изправно 

оборудване на спортната база 

По заявка на 

учителите по 

ФВС и по реда 

на 129 ПМС 

счетоводител-касиер 

Учители по ФВС / по 

проект 

 

Изпълнени  

заявки за 

обновяване 

100% 100% 

Приоритет 3: Интерактивно, практически ориентирано и високотехнологично обучение и учене 

 

Мярка№1: Осъществяване на качествена учебна дейност 

 

1.1. Организация и планиране на 

образователния процес: 

- Определяне на видовете спорт за 

часа за спортни дейности и 3-ти 

допълнителен час по ФВС през 

учебната 2020-2021 година 

 

 

11.05.2020 г. 

 

 

ЗДУД,  

Учители по ФВС 

 

 

Брой на 

видовете спорт 

 

 

3 

 

 

Не по-малко 

от 3 

- Осигуряване на работни места за 

провеждане на производствената 

практика за учениците от Х и ХІ клас 

10.06.2020 г. ЗДУД,  

учители по 

производствена 

практика в Х и ХІ 

клас 

Осигурени 

работни места за 

производствена 

практика  в 

реална работна 

среда  

100% 100% 
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- Изготвяне и приемане на училищни 

учебни планове за специалностите от 

професии, включени в държавния 

план-прием за учебната 2020-2021 

година 

28.06.2020 г. ЗДУД 

Главен учител 

Председатели  на 

МО 

Изготвени и 

приети 

училищни 

учебни планове 

За всички 

професии и 

специалности 

от утвърдения 

ДПП 

За всички 

професии и 

специалности 

от утвърдения 

ДПП 

- Определяне на състава на групите за 

часа за спортни дейности/трети 

допълнителен час по ФВС през 

учебната 2020-2021 година 

26.06.2020 г. ЗДУД 

Учители  по ФВС 

Съответствие на 

броя и състава 

на групите с 

ДОС 

100% 100% 

- Определяне на учебниците, по които 

ще се осъществява обучението по 

учебните предмети от ООП и ПП 

през 2020/2021 учебна година и 

публикуване на списъка им в сайта 

на ПДТГ 

До 25.07.2020 г. ЗДУД 

Учителите по ООП и 

ПП 

- Публикуван 

списък на 

учебниците по 

ООП за 

учебната 

2019/2020 

година; 

- Публикуван 

списък на 

учебниците по 

ПП за 

учебната 

2019/2020 

година  

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

- Изготвяне на проект на Списък – 

Образец № 1 

15.06.2020 г. ЗДУД 

Главен учител 

Председатели  на 

МО  

Възложени 

учебни 

предмети на 

педагогически 

специалисти, 

отговарящи на 

изискванията на 

Приложение № 

2 на Наредба № 

12 

98 % от 

учебните 

предмети 

100 % от 

учебните 

предмети 
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- Изготвяне на учебни програми по 

учебни предмети от ЗИП и 

съгласуване с работодателите (за 

ЗИП - професионална подготовка) 

10.07.2020 г. Учителите по ООП и 

ПП 

Изготвени и 

утвърдени 

учебни 

програми  

За 100% от 

учебните 

предмети от 

ЗИП 

За 100% от 

учебните 

предмети от 

ЗИП 

- Изготвяне на годишните тематични 

план-графици за реализиране 

изпълнение на ДОС  по учебните 

предмети от ООП и ПП 

10.09.2020 г. ЗДУД 

Учителите по ООП и 

ПП 

Изготвени в 

съответствие с 

учебните 

програми на 

МОН годишни 

тематични 

разпределения  

За 100% от 

учебните 

предмети 

За 100% от 

учебните 

предмети 

- Осигуряване на работни места за 

провеждане на производствената 

практика за учениците от ХІІ клас за 

учебната 2020-2021 г. 

10.09.2020 г. Учителите по 

производствена 

практика в ХІІ клас 

Осигурени 

работни места за 

производствена 

практика  в 

реална работна 

среда  

100% 100% 

1.2. Утвърждаване на учебни програми по 

производствена практика за ХІІ клас, 

разработени  съвместно с 

работодателите.  

11.09.2020 г. Председател на 

МОПП 

Учители по 

практическа ПП 

ЗДУД 

 

Брой учебни 

програми 

3 2 

1.3. Разработване  на изпитни материали за 

държавните изпити за придобиване на 

СПК, съвместно с работодателите. 

21.04.2020 г. Председател на 

МОПП 

Учители по ПП 

Съответствие на 

изпитните 

материали с 

Националните 

изпитни 

програми по 

професии и 

100% 100% 
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специалности 

1.4. - Изготвяне и представяне за 

съгласуване План за час на класа  

11.09.2020 г. Класни 

ръководители 

Утвърден План 

за час на класа 

За всяка 

паралелка 

За всяка 

паралелка 

1.5. Регистриране на Учебно-тренировъчни 

фирми 

Октомври - 

Ноември  2019 г. 

Здравка Здравкова, 

Теодора Спасова 

Брой 

регистрирани 

УТФ 

2 2 

 

Мярка №2 :  Обективно оценяване и самооценяване 

2.1. Актуализиране на система за текущо, 

ритмично и реално оценяване на 

учениците по всеки учебен предмет. 

14.10.2019 г. 

 

Учителите по ООП и 

ПП 

Запознати 

ученици с 

критериите за 

оценяване на 

знанията и 

уменията им (% 

от общия брой); 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

2.2. Изготвяне и представяне на изпитни 

материали и критерии за провеждане и 

оценяване на входно ниво. 

25.09.2019 г. ЗДУД 

Учителите по ООП и 

ПП  

 

Представени 

изпитни  

материали и 

критерии за 

оценяване по 

предмети от 

ООП и ПП 

За 100% от 

учебните 

предмети, по 

които се 

провежда 

диагностика на 

входно ниво 

За 100% от 

учебните 

предмети, по 

които се 

провежда 

диагностика 

на входно 

ниво 

2.3. Провеждане на входно ниво.  до 07.10.2019 г Учителите по ООП и 

ПП 

% обхванати 

ученици 

100% 100% 

2.4. Оценка и анализ на резултатите от 

входно ниво. 

до 20.10.2018 г Учителите по ООП и 

ПП 

Приети мерки за 

диференцирана 

подкрепа на 

учениците  

 

За 100 % от 

учебните 

предмети с 

диагностицира- 

но входно ниво 

За 100 % от 

учебните 

предмети с 

диагностицира

- 

но входно 

ниво 

2.5. Използване на електронни тестове за 

оценяване чрез Office 365. 

Съгласно 

годишни  

Учителите по ООП и 

ПП 

Разработени 

електронни 

100% от 

планираните в 

100% от 

планираните в 
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 тематични план-

графици 

тестове ГТПГ ГТПГ 

Мярка №3: Учебен процес, основан върху партньорски взаимоотношения и сътрудничество 

 

3.1. Запознаване на новопостъпилите 

ученици с Етичен кодекс на 

училищната общност 

07.10.2019 г. Класни 

ръководители 

Информирани  

ученици 

100% 100% 

3.2 Изготвяне и актуализиране на правила 

за етично поведение в паралелката 

26.11.2019 г. Класни 

ръководители 

Педагогически 

съветник 

Изготвени 

правила за 

етично 

поведение 

За всяка 

паралелка 

За всяка 

паралелка 

3.3 Участие в Ден на отворените врати в 

Районен съд - Свищов 

април - май, 2019 

г. 

Здравка Здравкова брой 15 18 

Мярка №4:  Учебен процес, осигурявящ високи резултати от обучението 

 

4.1.  Провеждане на работни срещи на 

психолого- педагогически 

консултативни екипи  за обща 

подкрепа за личностно развитие на 

учениците в риск и задържането им в 

училище  

Всеки учебен 

срок 

ЗДУД 

Педагогически 

съветник, кл. 

ръководители, 

учители 

Реализирани 

дейности от 

план за работата 

на ППКЕ 

100% 100% 

4.2. Подготовка и консултиране на 

учениците от ХII клас за явяване на 

ДЗИ и държавни изпити за СПК 

постоянен Учители по ООП и 

ПП  

Ученици, 

успешно 

положили ДЗИ и 

ДИ за 

професионална 

квалификация 

(% от 

допуснатите) 

98 % Над 98 % 

4.3 Работа по съвместно задание в Office 

365. 

По ГТПГ Диана Илиева-

Атанасова 

Цветелин Борисов 

Теодора Спасова 

Брой задания 8 10 

Мярка №5:  Развитие на индивидуалните интереси и потребности на учениците, изграждане на ключови компетентности, 

стимулиране на позитивна активност и себереализация 
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5.1. Целенасочена работа с учениците във 

връзка с кариерното и 

професионалното им ориентиране в 

ЦКОП 

Съгласно план за 

работата на 

ЦКОП и План за 

час на класа 

Педагогически 

съветник, 

 ПК на класните 

ръководители, 

учителите от МОПП  

 

Консултирани за 

кариерно и 

професионално 

ориентиране 

ученици 

100% 100% 

5.2. Участие на ученици в олимпиади по: 

- БЕЛ; 

- Английски език; 

- Математика; 

- Физика и астрономия; 

- Химия и ООС; 

- Биология и ЗО; 

- История и цивилизация; 

- География и икономика 

съгласно 

календара на 

МОН 

Учителите по ООП  

 

Брой участници 

 

 

 

10 

10 

14 

0 

3 

2 

8 

9 

 

 

Над 10 

Над 10 

Над 14 

5 

Над 10 

Над 10 

Над 10 

Над 10 

5.3. Участие в Ученически спортни игри 

през учебна 2019/2020 г. по видове 

спорт: 

- От календара на МОН 

- От спортния календар на ПДТГ 

- Турнир за Купата на Дарителя 

Съгласно 

спортен календар 

на МОН и 

спортен календар 

на ПДТГ 

Д. Борисов 

А. Петков  

 

Брой отбори  

 

 

12 

 

 

 

 

3 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

5.4. Организиране на спортни празници по график Д. Борисов, А. 

Петков  

% на 

обхванатите 

ученици 

- Над 80% 

5.5. Отбелязване на Седмица на 

франкофонията. 

16 - 20.03. 2020 г. Марин Станев  

 

Брой участници  

 

11 15 

5.6. Честване на Европейски ден на 

езиците. 

26.09.2019 г. М. Станев  

 

 

Брой участници 8 Над 20 

5.7 Творческо писане на английски език – 

национално състезание. 

Февруари-март, 

2020 г. 

М. Цветанова  

 

Брой участници 0 4 

5.8. Отбелязване на международния ден за м.02. 2019 г. Т. Спасова, Цв. Информирани 60% Над 70% 



25 
 

безопасен интернет Борисов  ученици  

5.9 Отбелязване на международния ден за 

борба със СПИН. 

29.ХІ.2019 г. М. Любенова  

 

Брой участници 0 44 ученика 

5.10 Отбелязване Деня на Земята 

 

22.ІV.2019 г. М. Любенова  

 

Брой участници 0 60 ученика 

5.11. Участие в Математически турнир 

„Иван Салабашев” 

м. декември 2019 

г. 

Р. Августинова,  

 

Брой участници 1 4 

5.12. Участие в Коледно математическо 

състезание 

м. декември 2019 

г. 

Р. Августинова,  

 

Брой участници 5  5 

5.13. Участие във Великденско 

математическо състезание 

м.04.202019 г. Р. Августинова 

 

 

Брой участници 5 5 

5.14. Провеждане на туристически поход до 

местността Паметниците по случай 

Световния ден на водата 22.03.2020 г. 

м. март, 2020 г Р. Августинова  

 

 

Брой участвали 

ученици 

35 40 

5.15. Традиционен училищен конкурс за 

решаване на задачи по Физика и 

астрономия  

м.03.2020 г. Р. Августинова  

 

Брой участници 40 40 

5.16 Състезание за изработване на най-

добра коледна картичка. 

до 03.12.2018 г. Т. Спасова 

Цв. Борисов  

 

Брой участници 0 10 

5.17 Литературен конкурс на тема „135 

години  ПДТГ – моята гордост, моята 

отговорност”. 

Април- май 2019 

г 

Т. Максимова,  

М. Узунова  

 

Брой участници 0 10 

5.18 Провеждане на състезание „Най-добра 

идея за мобилно приложение” 

Май-юни, 2020 г. Цв. Борисов, Т. 

Спасова  

Брой участници 0 6 

5.19 Участие на ученици в конкурс за 

стипендии на фондация „Атанас 

Буров” 

м. октомври, 

2019 г. 

ЗДУД 

Гл. учител -  А. 

Кушлов 

Председатели  на 

Брой участници 

Брой спечелили 

стипендия 

2 

1 

2 

1 
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МО 

5.20 Национално състезание по 

счетоводство, училищен кръг 

До 28.02.2020 г. Д. Илиева,  

Здр. Здравкова  

 

Брой участници 8 8 

5.21 Национално състезание „Най-добра 

бизнес идея“, училищен кръг 

Февруари 2020 г Председател на МО 

ПП  

 

Брой участници 5 5 

5.22 Национално състезание по 

счетоводство, национален кръг – при 

класиране. 

Април,2020 Д. Илиева,  

Здр. Здравкова 

Брой участници 0 1 

5.23 Национално състезание „Най-добра 

бизнес идея“, национален кръг 

Април 2020 Председател на МО 

ПП  

Брой участници 0 1 

5.24 Отбелязване на 11 юни – Ден на 

икономиста – Състезания по 

икономика 

юни, 2020 г. Председател на МО 

ПП  

Брой участници 35 40 

5.25 Изготвяне и представяне на 

презентация „Минало, настояще и 

бъдеще на Търговската гимназия” 

януари 2020 г Ад. Милинова  

 

Брой ученици 25 15 

5.26 Национално състезание за икономисти 

по английски език. 

май, 2020 г Д. Микова  

 

Брой участници 0 5 

5.27 Конкурс за „Изготвяне на оферта за 

ученическа екскурзия”. 

30.10.2019 г. Ад. Милинова, П. 

Гутева  

 

Брой участници 0 20 

5.28 Европейско състезание по писмен 

превод на английски език. 

по график М. Станев  

 

Брой участници 0 5 

5.29 Реализиране на инициатива 

„Предприемачи в действие“ 

Октомври - 

ноември, 2019 г.. 

Учители Брой ученици  0 50 

5.30 Участие в инициатива „Да изчистим 

България за един ден“ 

Месец септември 

2020 г. 

ЗДУД, 

Класни 

ръководители 

Брой ученици 20 30 
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учители 

Приоритет 4:  Синергетични партньорства 

Мярка №1:  Партньорство за вътрешна интегративност 

 

1.1.  Актуализиране на състава на целевите 

структурни звена (ЦСЗ). 

25.09. 2019 г. Председатели на ПГ,  

екипи за 

интегративно 

практическо 

обучение, 

ръководител на 

ЦКОП и ППКЕ  

Включени 

учители в ЦСЗ 

100% 100% 

1.2. 1.1.1. Разработване и представяне на 

тематични план-графици за дейността 

на целевите структурни звена. 

04.10.2019 г. Председатели на 

ЦСЗ 

Изготвени 

планове  

За всички ЦСЗ За всички ЦСЗ 

1.3.  Определяне на параметри за 

сътрудничество с Фондация „Димитър 

Хадживасилев”  за учебната 2019/2020. 

до 15.10.2019 г Директор 

ЗДУД 

Главен учител 

Председатели на МО  

 

Изпълнение на 

годишната 

програма за 

съвместна 

дейност 

100%  100%  

1.4. Реализиране на Програма за съвместна 

дейност с Училищното настоятелство 

към ПДТГ „Д. Хадживасилев“ за 

учебната 2019/2020 г. 

Учебна 

2019/2020 г. 

Директор 

ЗДУД 

Д. Микова 

Т. Спасова 

 

Изпълнение на 

годишната 

програма за 

съвместна 

дейност 

0 %  100%  

1.5. Работни срещи на ръководството на 

ПДТГ с членовете на Ученическия 

съвет  

Всеки първи 

понеделник от 

месеца 

Директор, ЗДУД,  

гл. счетоводител,  

координатор на УС 

Членове на 

ученическия 

съвет, заявили 

високо ниво на 

удовлетвореност 

(% от състава на 

УС) 

- Над 80% 

1.6. Избор на ученически омбудсман. 22.10.2019 г. Координатор на УС 

Председател на ПК 

на класните 

ръководители  

Пряко участие 

на учениците в 

избора на 

ученически 

- Над 80%  
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 омбудсман  (% 

от общия брой 

на учениците) 

1.7. Провеждане на обща родителска среща 

за : 

- Запознаване с нормативните 

документи за организация на 

дейността на ПДТГ - с 

Правилник за дейността на 

училището и с училищния 

учебен план, по който ще се 

обучават; Правилник за 

осигуряване на безопасни 

условия на възпитание, 

обучение и труд в ПДТГ 

"Димитър Хадживасилев"; 

Механизъм за противодействие 

на училищния тормоз между 

децата и учениците в училище и 

на алгоритъма за неговото 

прилагане 

 

 

26.09.2019 г. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, ЗДУД, 

ЗДАСД, главен 

учител, председател 

на МО ПП 

Класни 

ръководители  

 

 

 

Информирани 

родители  (% от 

общия брой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Провеждане на родителски срещи по 

класове: 

- за избор на родителски съвет;  

- Отчитане на резултатите от 

образователния процес в края на І 

учебен срок 

 

 

 

21.02.2020 г. 

 

 

Класни 

ръководители 

 

 

Присъствали 

родители 

 

 

Над 80% от 

общия брой 

 

 

Над 85% от 

общия брой 

1.9. Консултиране на родителите  

 

по график за 

приемно време 

на учители, кл. 

ръководители , 

пед. съветник 

Учители,  класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник  

 

Предоставено 

консултиране в  

случаите на 

необходимост 

В 100 % от 

случаите на 

необходимост 

В 100 % от 

случаите на 

необходимост 

1.10. Провеждане на анкетно проучване за 12.06.2020 г. Педагогически Процент на Над 70%  Над 85%  
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удовлетвореността на ученици, 

учители, служители и родители . 

съветник  анкетираните 

потребители на 

образователни 

услуги, заявили 

високо ниво на 

удовлетвореност 

 

1.11 Изготвяне на програма за отбелязване 

на „135 години ПДТГ” 

15.10.2019 г. Директор, ЗДУД, 

Комисия по 

подготовка на 

общоучилищни 

празници,  

Комисия по 

маркетинг и реклама. 

Налична 

програма 

0 1 

1.12. Реализиране на  дейности по  НП 

„Заедно за всяко дете”  

1 Компас за родители – седмица на 

добрите дела; 

2 Дни на неформалното образование  

– провеждане на обучение и групови 

тренинги с родителите по определени 

теми. Темите са: 

- Учители, родители и ученици заедно 

срещу езика на омразата; 

- Споделяне на грижа – наръчник за 

успешна комуникация; 

- Минало, настояще, бъдеще – горд 

съм с моя род; 

- Грамотни деца в дигиталната ера; 

- Достойна работа и предприемачество 

– фамилен бизнес; 

3 Мегафон – провеждане на кръгла 

маса за популяризиране на дейности за 

ефективно взаимодействие с 

институциите. 

4 Панаир на възможностите ,,Аз мога, 

 

 

2 – 6.12.2019 г. 

 

3 – 7.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 – 18.04.2020 г. 

 

 

 

 

Главен учител,  

Педагогически 

съветник 

класни ръководители 

П. Гутева / по проект 

 

 

Брой участници 

 

Брой участници 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

60 участници 

 

30 родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 участници 

 

 



30 
 

Аз знам, Аз искам” – изпълнение на 

дейности в определени направления – 

предприемачество; спорт; екология; 

арт; туристически маршрути и 

история; 

 

26 – 30.05.2020 г. 

 

0 

 

Участници. 

Мярка №2:  Партньорства за външна адаптивност на училищната организация 

 

2.1. Ефективна комуникация с МОН и РУО 

– В. Търново 

постоянен Директор, ЗДУД    

2.2. Участие на ученици от ПДТГ в екипи 

на Община Свищов за представяне на 

общината в национални и 

международни туристически 

изложения, фестивали и др. 

 

 

 

по график 

 

 

 

А. Милинова,  

Д. Микова 

 

 

 

 

Отразени 

инициативи и 

мероприятия 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2.3  Участие в работни съвещания 

организирани от РУО – Велико 

Търново, МОН и  Община Свищов. 

По график на 

РУО – Велико 

Търново, МОН и  

Община Свищов. 

Директор, ЗДУД, 

председатели на МО,  

 

Изпълнение на 

заповеди на 

началника на 

РУО, 

методически 

указания на 

експертите, 

подадена 

информация 

100% 100% 

2.4. Информационни срещи с кметове и 

общественост от общината за реклама 

на ПДТГ. 

по график на ПК 

по маркетинг и 

реклама 

Директор 

ЗДУД 

Главен учител  

Проведена 

рекламна 

кампания в 

селищата на 

общината 

В  100 % от 

селищата на 

общината 

В 100 % от 

селищата на 

общината 

2.5. Участие в общоградски чествания и 

инициативи 

 

Съгласно 

календара на 

община Свищов 

М. Цветанова 

Т. Максимова, 

Д. Борисов 

 

 

Участие в 

общоградските 

чествания и 

инициативи 

В 100% от 

общоградските 

чествания и 

инициативи 

В 100% от 

общоградските 

чествания и 

инициативи 
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2.6. Участие във фестивала „Орел на 

Дунав“ 

Юни, 2020 г Д. Борисов Брой участници 12 14 

Мярка №3:  Партньорства за постигане на целите на обществото за формиране и развитие на професионално – квалификационния 

потенциал на човешки ресурси чрез професионалното образование и обучение, предлагано от ПДТГ „Димитър Хадживасилев” 

3.1. Взаимодействие с  Обществен съвет 

към ПДТГ при: 

- разпределението на бюджета по 

дейности и размера на капиталовите 

разходи, както и  отчет за 

изпълнението му; 

-  приемане на политики и мерки за 

подобряване качеството на 

образователния процес въз основа 

на резултатите от самооценката на 

институцията, външното оценяване 

и инспектирането 

- съгласуване на училищния план-

прием 

- съгласуване училищните учебни 

планове; 

- обсъждането на Програмата за 

превенция на ранното напускане на 

училище и Програмата за 

предоставяне на равни възможности 

и приобщаване на учениците от 

уязвими групи   

- обсъждане на Стратегия за развитие 

на училището и отчет за нейното 

изпълнение 

Съгласно 

Правилник за 

създаването, 

структурата и 

функциониранет

о на обществени- 

те съвети 

Директор, 

ЗДУД 

Главен счетоводител  

 

 

Изпълнение на 

задълженията 

към 

обществения 

съвет 

100% 100%  

 

3.2. Анкетно проучване мнението на 

работодателите за качеството на 

професионалните компетентности  на 

учениците от ПДТГ. 

29.05.2020 г. Комисия по 

осигуряване на 

качество на ПОО 

Председател на 

Процент на 

анкетираните, 

заявили високо 

ниво на 

Над 70 %  Над 80 %  
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МОПП  

 

удовлетвореност  

3.3. Провеждане на ДИ за професионална 

квалификация с участие на 

работодатели. 

Съгласно заповед 

на министъра на 

МОН и график, 

утвърден от 

директора 

ЗДУД 

Председател на МО 

ПП  

 

Проведени ДИ 

за 

професионална 

квалификация с 

участие на 

работодатели 

100% 100% 

3.4. Провеждане на производствена 

практика на реални работни места. 

Съгласно 

утвърден график 

Председател на МО 

ПП 

Учители по 

производствена 

практика  

Ученици, 

провели 

производствена 

практика на 

реални работни 

места (% от 

провеждащите 

производствена 

практика) 

100% 100% 

3.5 Реализиране на програма за прилагане 

на дуална форма на обучение в ПДТГ 

«Д. Хадживасилев». 

Учебна 

2019/2020 г. 

Директор  Брой участници 0 Над 50 

Мярка №4:  Партньорства за хармоничен преход на учениците от ПДТГ към по-висока степен на образование 

 

4.1. Актуализиране на договорите за 

съвместна дейност с ВУЗ.  

До 30.09.2019 г. Директор Реализирани 

съвместни 

дейности, 

насочени към 

професионално  

информиране и 

кариерно 

ориентиране на 

учениците  - 

брой 

15 15 

4.2. Сътрудничество с ВУЗ за организация 

и провеждане на конференции, 

състезания, професионално 

учебна 2019-2020 

година 

Директор 

ЗДУД , 

Координатор на 

Процент 

обхванати 

ученици 

Над 50% от 

учениците 

Над 70% от 

учениците 
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информиране  и кариерно ориентиране 

на учениците  

ЦКОП 

Председател на МО 

ПП  

4.3.  Участие на ученици от ПДТГ в 

организираните от партньорските ВУЗ 

състезания. 

По график на 

състезанията 

Учители по 

професионална 

подготовка  

 

Участници - % 

от общия брой 

ученици 

20% от общия 

брой ученици 

Над 20% 

4.4. Провеждане на практически стаж на 

студенти за придобиване на 

професионална квалификация 

„учител” 

по договор с ВУЗ ПК на учителите 

наставници  

 

Изпълнение на 

план на ПК на 

базовите 

учители 

100% 100% 

4.5. Участие на ученици в образователна 

програма  на Комисията по финансов 

надзор „Небанков финансов сектор в 

България”; съорганизатор МОН 

м. юли,  

2020 г. 

Председател на МО 

ПП  

Брой участници 0 1 

Мярка №5: Партньорства за съхраняване на паметта на ПДТГ и опазване на недвижимото и движимо културно наследство – сградата 

на ПДТГ 

5.1. Поддържане на фейсбук страница на 

„Алумни – ДТГ” 

Постоянен 

 

А. Петков  Отразени  

събития 

100% 100% 

5.2. Събиране и обработка на снимков 

материал за дейността на училището 

през учебната 2019/2020 година и 

архивирането на CD 

Постоянен А. Петков  Процент  на 

отразените в 

снимки събития 

- 100 %  

5.3. Провеждане на срещи между бивши 

възпитаници на ПДТГ постигнали 

кариерна реализация. 

постоянен А. Петков  Брой срещи 4 4 

5.4 Турнир по баскетбол между 

възпитаници на ПДТГ по случай 135 

годишнината на ПДТГ. 

08.02.2020 г А. Петков  Брой отбори 0 5 

 

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на персонала в ПДТГ за сведение и изпълнение 

ДИРЕКТОР: п     

 РИ/МН            /Р. Иванова/ 


