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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 

 НА ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ ЗА 2018- 2020 ГОДИНА 

 

        Стратегията на  ПГСУАУ “Атанас Буров” е приета на Педагогически съвет с Протокол  №1  от 10.09.2016 година и  отразява 

намеренията на педагогическата колегия   за развитие и усъвършенстване на учебно-възпитателния процес и професионалното 

образование за периода 2016-2020 година. Разработена е на основание чл. 70, чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО 
-1

и чл. 7 от ЗФУКПС
-2

 и е израз 

на отговорността на училищния  екип да осигури успешното  осъществяване мисията на училището: „Повишаване качеството на 

професионалното образование за създаване на мобилна работна сила, адаптирана към потребностите на пазарната икономика, 

конкурентноспособна на националния  и международния пазар“.  

 

 Основни средства за конкретизация и реализиране на стратегията са: 

 Двугодишен план за изпълнение на стратегията; 

 Училищните програми, годишните училищни планове, организационно-управленската структура на 

училището  

 Правилникът за дейността на училището 

  Правилникът за вътрешния трудов ред 

 Дейностите по образователни и културни проекти,  плановете на функционалните звена в училището и 

персоналните планове на членовете на училищната общност.  

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на значителни промени в организацията на 

работа в училището или на нормативната база на средното и професионално образование 

 

При изпълнение на стратегията се спазват  следните принципи:  

 Ефикасност и ефективност 

 Автономия и самоуправление 

 Сътрудничество и партньорство с всички заинтересовани страни - работодателски и неправителствени  организации, 

образователни институции, бизнес среди и медиите 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯИ УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ”– гр. СИЛИСТРА 

7500 гр. Силистра, бул. „Македония” 121;  тел./факс +359 86 821 859; e-mail: economics_ss@abv.bg  

 

 Реалистичност и конкретност на планираните задачи. Ясно разпределение на отговорностите за постигане целите на 

институцията 

 Непрекъснатост и прозрачност на процеса на управление на качеството на институцията 

 Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, 

както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика 

  Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик  

 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане училищното образование  

 Запазване и развитие на българската образователна традиция  

 Хуманизъм и толерантност  

 Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език  

 Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна 

обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите  

  Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на професионалното училищното образование . 

 Диалогичност и търсене на разумния компромис между разнообразни интереси и ценности 

 

 

В центъра на процеса на образование, възпитание и социализация се поставя ученикът с неговите заложби, интереси и потребности 

 

Глобалните цели, заложени в стратегията  са обвързани с приоритетите на институцията   

1. Повишаване на  качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес чрез ориентация към личностно-

центрирания подход и стимулиране  на развитието, творческите заложби. интереси, потребности и потенциала на всеки 

ученик.  

2. Осигуряване на всеки ученик добра степен на функционална грамотност в областта на ИТ и чуждоезикова 

комуникативна компетентност. 

3. Повишаване на ефективността на управление на училището. 

4.  Подобряване на материалната база и осигуряване на добра технологична обезпеченост на образователния процес 

 

           Оперативните цели (краткосрочни в годишния план за дейността) произтичат от целите и принципите на училищното 

образование, както и от областите на наблюдение за изградена система за управление на качеството на образователна институция  
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  Оперативна цел 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

  Оперативна цел 2. ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА 

  Оперативна цел 3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

  Оперативна цел 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ   

  Оперативна цел 5. ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

  

 С приоритет при изпълнение на дейностите се извеждат: 

 мотивацията на целия екип от заинтересовани страни за постигане на общата стратегическа цел, обвързана с повишаване 

качеството на образование  

 пряка ангажираност на лицата при реализиране на дейностите в оперативните цели 

 актуализация на вътрешните нормативни актове и изготвянето на нови правилници и процедури съгласно целите на Закона за 

предучилищното и училищно образование, Държавните образователни стандарти, националните и европейски стратегически 

документи, както и политиките на местната власт в областта на образованието.  

 актуализиране на учебни планове и програми и разработване на авторски в зависимост от интересите, способностите и 

компетентностите на учениците и удовлетворяване на техните потребности.  

 

            Оперативните цели и дейностите в стратегията на училището  се актуализират в началото на всяка учебна година и намират 

реализация  в изготвените годишни планове  на гимназията за съответната  учебна година . 

  Ежегодно  се планират  дейностите по стратегията за развитие 

              Ежегодно се  отчитат на дейностите по стратегията за развитие 

          

         Чрез настоящия отчет се диагностицира  качеството на професионалното образование и обучение в ПГСУАУ „Атанас Буров“ 

съгл. чл.8 ,ал.2 от ДОС за определяне на качеството / Наредба 16 от 08.12.2016   за управление на качеството в институциите/. Целта е 

да се установят добрите практики и да се създават   условия за тяхната устойчивост, да се разкрие потенциалът за развитие на 

гимназията, да се идентифицират се   проблеми,  да се предприемат  съответните мерки и действия и се актуализират приоритетите за 

следващия период. 
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№ Дейности Индикатори  Финансиране Резултат  от 

изпълнението 2018-2019 2019-2020 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА  
Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно управление на институцията 

 Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието: 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създаване на комплексни условия за организация 

на качествен учебен процес Планиране; 

- План за действие към стратегията 

- План за контролната дейност – директор, 

зам.директор 

- План за квалификация на учителите 

- Планове на комисии 

- Годишни разпределения 

- План на класните ръководители 

- План за дейности при бедствия, аварии, 

катастрофи 

- Седмично разписание 

- График за писмени изпитвания, класни 

работи  

- График за консултации, срещи с родители 

 

Изготвени 

и утвърдени планове 

за изпълнение на 

оперативните цели. 

 

Изготвени графици и 

седмично разписание. 

Приети на ПС. 

 

Изготвен годишен и 

календарен план за 

дейностите 

 

Изготвен годишен 

план за дейностите по 

изпълнение на 

стратегията 

 

Изготвени 

и утвърдени планове 

за изпълнение на 

оперативните цели. 

 
 

Изготвени графици и 

седмично 

разписание 

Приети на ПС. 

 

 

 

 

 

 

Делегиран 

бюджет  

 

 

 

 

Осигурени условия 

за качествен 

учебен процес  

 

Достъп до 

учебната 

документация 

училищния сайт 

2 Актуализиране на вътрешната нормативна уредба за 

изпълнение на дейностите.   Актуализирани 

вътрешни нормативни 

актове 

Актуализирани 

вътрешни нормативни 

актове 

Делегиран 

бюджет 
Актуализирани 

вътрешни 

нормативни 

актове 

3. Разработване на училищни учебни планове за всяка 

паралелка съгласно изискванията на Стандарта за 

учебния план 

Разработени 

училищни учебни 

планове, приети на 

Разработени 

училищни учебни 

планове, приети на 

Без 

финансиране 

Осигурени условия 

за качествен 

учебен процес  
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ПС ПС  

4.  Сформиране на училищни екипи за: 

- подкрепа за личностно развитие на  ученика;  

- изграждане на позитивен организационен 

климат;  

- развитие на училищната общност  

Формирани екипи. 

Утвърдена позитивна 

дисциплина 

Формирани екипи. 

Утвърдена 

позитивна 

дисциплина 

Без 

финансиране 

Изграден  

позитивен 

организационен 

климат 

Дейност: 2 . Инвестиции в образованието или финансови ресурси  

1. Разработване на бюджета съобразно действащата 

нормативна уредба. 
Разработен бюджет за 

периода 2018/ 2019г. 

1183 хил. лв 

Разработен бюджет за 

периода 2019/ 2020г. 

1251 хил.лв 

Без 

финансиране 

Осигурено 

ресурсно 

обезпечаване 

2. Осигуряване на прозрачност и публично отчитане 

на средствата от бюджета и извън бюджетните 

приходи. 

 

Публикувани в сайта 

на училището на 

бюджета,отчетите/год

ишен, месечени, 

тримесечен/ и на 

процедури за 

възлагане на 

обществени поръчки 

Публикувани в сайта 

на училището на 

бюджета,отчетите 

/годишен, месечени, 

тримесечен/и на 

процедури за 

възлагане на 

обществени поръчки 

Без 

финансиране 

 

Осигурена 

прозрачност на 

финансовите 

ресурси 

3. Създаване на условия за участия в национални, 

европейски и други международни програми и 

проекти 

Осигурени 

помещения, 

комуникационна 

техника и други 

ресурси  

Осигурени 

помещения, 

комуникационна 

техника и други 

ресурси 

Без 

финансиране 

Осигурени условия 

за участие по 

програми и 

проекти 

 

4. Привличане на алтернативни източници за 

финансиране от работа по проекти и програми, 

дарения, наеми, спонсорство и др. 

Разработени 

процудури по 

постъпване и 

разходване на 

извънбюджетните 

средства 

Разработени 

процудури по 

постъпване и 

разходване на 

извънбюджетните 

средства 

Без 

финансиране 

Осигурени условия 

за участие по 

програми и 

проекти 

 

5. Ефективно използване, подобряване и обогатяване Обновени кабинети и Обновени класни Делегиран Подобрена и 
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на МТБ на училището. кухня стаи, закупено ново 

оборудване 

бюджет и 

външно 

финансиране 

обогатена МТБ 

Дейност 3: Квалификационна дейност 

1. Планиране, реализиране и документиране на 

квалификационната дейност за 

педагогическите специалисти на вътрешно 

училищно ниво. Запознаване на 

педагогическите специалисти с Наредбата за 

статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти 

Изготвен план за 

квалификационната 

дейност 

Изготвени планове  

на МО 

Изтотвени правила 

за за участие на 

педагогическите 

специалисти в 

квалификационна 

дейност 

и механизъм за 

финансова подкрепа 
съгл.Наредба 15 от 

22.07.2019 г.  

 

Изготвен план за 

квалификационната 

дейност 

Изготвени планове 

 на МО 

1 % от 

бюджета за 

2018/2019 и 

1,2%  за 

2019/2020 

или съгласно 

КТД 

 

Мотиваране на 

учителите за 

професионална 

изява 

2. Планиране, реализиране и документиране на 

квалификационна дейност за педагогическия 

персонал проведена от други институции  

 

Изпълнени дейности 

по плана за квал. 

дейност: 

 Проведени обучения 

от външни 

институции           -27 

 

Брой на учителите, 

участвали в 

квалификационни 

форми от външни 

Изпълнени дейности 

по плана за квал. 

дейност: 

Проведени обучения 

от външни 

институции           -21 

 

Брой на учителите, 

участвали в 

квалификационни 

форми от външни 

 

 

 

Делегиран 

бюджет и 

външно 

финансиране 

по проект 

BG05M20P001

-2.010-0001 
„Квалификаци

  

 

 

Повишена 

квалификация 

 на 

педагогическите 

кадри. 

 

Изпълнени 

критерии 
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обучители              - 31                    

 

Брой учители 

получили 

квалификационни 

кредити               - 31 

Брой часове от 

външни 

квалификационни 

форми               - 1280 

 

Общ брой получени 

кредити              - 80 

Среден брой кредити 

на 1 учител       - 2,28 

 

Брой учители 

придобили ПКС:  

V  ПКС              -  8 

IV                        -2 

 

Проведени вътрешни 

квалификационни 

форми                 -34          

Брой часове от 

вътрешни 

квалификационни 

форми                   -750 

Ср. брой часове от 

вътрешна 

квалификация   -20.83 

обучители             -18                 

 

Брой учители 

получили 

квалификационни 

кредити                 -14 

Общ брой получени 

кредити              - 25 

Брой часове от 

външни 

квалификационни 

форми       - 508 

 

 

Среден брой кредити 

на 1 учител        -0,73  

Брой учители 

получили ПКС: 

 V ПКС                - 1 

 IV                        - 6 

 

Проведени вътрешни 

квалификационни 

форми                   -14 

Брой часове от 

вътрешни 

квалификационни 

форми                 -847 

 

Ср. брой часове от 

вътрешна 

я за 

професионално 

развитие на 

педагогическит

е специалисти“ 

съгласно 

 Наредба 15 от 

22.07.2019 г. от 

всеки 

педагогически 

специалист 

 

 

Воден 

електронен 

регистър 

 

 

Създадени 

условия за 

проследяване на 

квалификационна

та дейност в 

училище 
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ч. 

 

квалификация – 

24,73 ч. 

 

3 Мултиплициране и практическо приложение 

на добрия педагогически опит, получен по 

време на квалификационната дейност. 

Проведени открити 

уроци; 

Споделяне  на 

педагогическа 

практика пред МО и 

колегията -10 

Проведени открити 

уроци; 

Споделяне  на 

педагогическа 

практика пред МО и 

колегията – 8 бр. 

Без 

финансиране 

Създаден 

регистър на 

проведените 

обучения и 

открити 

практики 

Дейност 4: Нормативно осигуряване 

1. Осигуряване на достъп до законовата и 

подзаконовата нормативна уредба за 

осъществяване дейността на училището 

Налични хартиени и 

електронни 

нормативни 

документи 

Поддържан училищен 

сайт 

Налични хартиени и 

електронни 

нормативни 

документи 

Поддържан 

училищен сайт 

Без 

финансиране 

Осигурен достъп 

до законовата и 

подзаконовата 

нормативна 

уредба 

2 Осигуряване на задължителна училищна 

документация.  
Наличие на 

задължителна 

училищна 

документация и текущ 

контрол по водене и 

Наличие на 

задължителна 

училищна 

документация и 

текущ контрол по 

водене и 

Делегиран 

бюджет 

Осигурена 

задължителна 

училищна 

документация 

3 Осъществяване на текущ контрол по водене на 

училищната документация съгласно Стандарта 

за информация и документите 

Брой констанивни 

протоколи от 

осъществени проверки  -

36  

 директор 10, 

пом.директор 36 

Брой констанивни 

протоколи от 

осъществени проверки  

-47  

 директор 21, 

пом.директор 26  

Без 

финансиране 

Осъществен 

текущ контрол 

4.  Съхраняване и архивиране на училищната 

документация съгласно изискванията на 

Стандарта за информация и документите и 

Наличие на училищен 

архив и Правилник за 

архивиране на 

Наличие на 

училищен архив и 

Правилник за 

Без 

финансиране 

Архивирани 

документи 

Изработена 
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Наредбата за архивните единици и Наредба № 

8 от 11.08.2016 за информацията и 

документите за системата на училищно и 

предучилищно образование  

документите 

 

архивиране на 

документите 

 

номенклатура по 

изискванията на 

Държавен архив 

5. Поетапна актуализация на библиотечните единици. Актуализация на 

библиотечните 

единици 

Актуализация на 

библиотечните 

единици 

Делегиран 

бюджет 

Актуализирани  

библиотечни 

единици 
6. Осигуряване на резервни комплекти от учебници и 

учебни помагала в училищната библиотека 
Наличие на 

достатъчен брой 

резервни комплекти 

помагала по 

общообразователна 

подготовка 

Наличие на 

достатъчен брой 

резервни комплекти 

помагала 

Делегиран 

бюджет 

Осигурени 

учебници и  

помагала  и 

обогатяване на 

училищната 

библиотека 
7. Провеждане на инвентаризация съгласно сроковете 

в нормативната уредба. 
Проведена 

инвентаризация 

съгласно сроковете в 

нормативната уредба 

Проведена 

инвентаризация 

съгласно сроковете в 

нормативната уредба 

Без 

финансиране 
Спазена 

нормативна 

уредба  

Дейност 6: Училищен персонал   
1. Разработване и прилагане на правила и процедури 

при назначаване и съкращаване на персонала 

Въведени вътрешни 

правила за работната 

заплата и критерии  за 

оценяване на 

учителския труд 

Адаптирани 

вътрешни правила за 

работната заплата 

спрямо стандарта за 

финансиране 

Наредба №4 за 

нормиране и 

плащане на труда от 

2017 г. 

Без 

финансиране 

 

Справедлива 

оценка на труда 

на учителя 

2. Създаване на механизъм за откритост и 

прозрачност при вземане на управленски решения 
Брой отчети за 

изпълнение на 

делегиран бюджет-4 бр. 

резултати от проведени 

Брой отчети за 

изпълнение на 

делегиран бюджет- 

4бр. резултати от 

Без 

финансиране 

откритост и 

прозрачност при 

вземане на 

управленски 
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обществени поръчки, 

решения на ПС 
проведени обществени 

поръчки, решения на 

ПС 

решения 

3. Адаптиране на вътрешните правила за работната 

заплата спрямо стандарта за финансиране. Въведени карти  за 

оценка труда на 

учителите. Изградени 

комисии за оценаване 

и определяне на 

диференцирано 

заплащане 

Адаптирани 

критерии за 

диференцирано 

заплащане труда на 

педагогическите и 

непедагогически 

специалисти 

съгласно стандарта 

за финансиране 

Делегиран 

бюджет 

 

Повишен социален 

статус на 

учителите 

4. Адаптирани критерии за поощряване на 

педагогическите специалисти с морални и 

материални награди за високи постижения в 

училищното образование 

Изработени критерии 

за поощряване на 

педагогическите 

специалисти с 

морални и материални 

награди за високи 

постижения в 

училищното 

образование 

 

Изработени 

критерии за 

поощряване на 

педагогическите 

специалисти с 

морални и 

материални награди 

за високи 

постижения в 

училищното 

образование 

Делегиран 

бюджет 

 

Мотиваране на 

учителите за 

професионална 

изява 

5. Адаптирани критерии за диференцирано 

заплащане труда на педагогическите и 

непедагогически специалисти съгласно стандарта 

за финансиране. 

Актуализирани 

критерии за оценка на 

труда на 

педагогическите 

специалисти 

Актуализиране и 

адаптиране на 

картата за оценка на 

труда на учителите 

съгласно промените 

в нормативната 

уредба   

Делегиран 

бюджет 

 

Мотиваране на 

учителите за 

постигане на по-

високи 

педагогически 

постижения 
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ 

УЧИЛИЩНАТА СРЕДА  

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика  

1. Актуализация на Оценката на риска на 

физическата среда от Службите по трудова 

медицина и изпълнение на конкретните 

предписания спрямо Стандарта за физическата 

среда, информационното и библиотечно 

обслужване  

Направена оценка 

съгласно стандарта за 

физическата среда  

Проведена 

процедура за 

актуализация 

оценката на риска 

Делигиран 

бюджет 

Актуализана 

оценка на риска 

2. Поддържане на система за охрана и сигурност 

с видеонаблюдение и жива охрана 

Осигурено 

видеонаблюдение и 

жива охрана 

Подобрение на 

видеонаблюдение и 

осигуреин  

пропускателен 

режим с чипове и 

карти  

Делигиран 

бюджет 

Изградена 

система за 

охрана и 

сигурност 

3. Осигуряване на различни форми на обучение, 

съобразно възможностити на училището и в 

съответствие със ЗПУО 

Осигурени 

алтернативни форми 

на обучение на 

ученици: 

385 ученици в дневна,    

5  в самостоятелна,  

1  в индивидуална 

3 комбинирана 

11 в дуална  

 

Осигурени 

алтернативни форми 

на обучение на 

ученици: 

  332 дневна 

5 самостоятелна, 

1 индивидуална  

7 комбинирана 

18 в дуална 

 

Без 

финансиране 

Осигурени 

алтернативни 

форми на 

обучение 

4. Осигуряване на условия за интерактивно учене Наличие на достъпни 

източници: 

- научна литература, 

помагала и сборници; 

- Методически помагала 

Методически 

помагала на 

електронен и 

хартиен носител; 

5 кабинети с 

Делигиран 

бюджет, 

 външно 

финансиране 

Осигурени условия 

за интерактивно 

обучение 
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на електронен и хартиен 

носител; 

- Интернет платформа за 

справочна литература; 

- кабинети с 

интерактивна 

образователна среда  

 

интерактивна 

образователна среда, 

5 таблети за водене 

на ел.дневник и 

работа в електронна 

среда 

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място  
1. Предприемане на мерки за социализиране на 

учениците. Прилагане на Програмата за превенция 

на ранното напускане от училище.  

Изготвена  Програма 

за превенция на 

ранното напускане от 

училище 

Актуализирана 

програма за 

превенция на 

ранното напускане 

от училище 

Без 

финансиране 

Социализиране на 

учениците 

превенция на 

ранното 

напускане   

2. Реализиране на дейности за превенция и 

разрешаване на конфликти по изпълнение на План 

за работа на училищен координационен съвет за 

справяне с тормоза  в училище 

Изготвена Програма 

за превенция на 

тормоза и насилието  

Брой реализирани 

дейности - 9 

Изградени екипи за 

решаване на 

конфликти и план за 

дейността им 

Брой реализирани 

дейности - 7 

Без 

финансиране 

Изграден 

механизъм за 

превенция  и 

разрешаване на 

конфликти 

3. Създаване условия за интегриране на ученици със 

СОП 
Осигурен училищен 

психолог, 

Ресурсен учител,  

кабинети за работа, 

изградена рампа 

Училищен психолог, 

Ресурсен учител,  

кабинети за работа 

Делигиран 

бюджет,  

външно 

финансиране 

Създадена 

подходяща среда 

 

Дейност 3: Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на 

училището 

1. Провеждане на ефективна медийна политика:  

- Актуализиране на интернет страницата на 

училището; 
Поддържане на фейсбук-групата на училището 

Създадена комисия за 

поддържане сайта на 

училището 

Актуализиране и 

поддържане на 

училищен сайт 

фейсбук-групата на 

Без 

финансиране 

Поддържане  на 

интернет 

страница на 

училището  и 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯИ УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ”– гр. СИЛИСТРА 

7500 гр. Силистра, бул. „Македония” 121;  тел./факс +359 86 821 859; e-mail: economics_ss@abv.bg  

 
училището фейсбук-групата на 

училището 

2. Поддържане на електронни портфолия на 

учители и на класове 

Създадена комисия за 

поддържане и 

актулизиране на 

електронното 

портфолио на 

класовете 

Въвеждане и 

поддържане на 

електронното 

портфолио на 

учителите и 

актулизиране на 

портфолио на 

класовете 

Без 

финансиране 

Наличие на 

електронно 

портфолио на 

учениците и 

класовете 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Дейност 1: Учебна дейност  

1. Разработване и утвърждаване на тематичен 

план на учебния материал, съобразен с ДОС и 

учебния план на училището.  

Разработени  и 

утвърдени тематични 

планове съгласно 

ДОС 

Разработени и 

утвърдени годишни 

тематични 

разпределения 

съгласно ДОС 

Без 

финансиране 

Планиране на 

образователния 

процес 

2. Изграждане на ясна и методически обоснована 

структура на урока  
Съобразяване на 

урочното планиране с 

учебната програма и с 

резултатите от входяща, 

изходяща диагностика и 

текущото оценяване 

Съобразяване на 

урочното планиране с 

учебната програма и с 

резултатите от 

входяща, изходяща 

диагностика и 

текущото оценяване 

Без 

финансиране 

Контролиране и 

управление на 

образователния 

процес 

3. Разработване и въвеждане на мултимедийни и 

електронни уроци за ефективно използване на 

съвременни информационни  комуникационни 

технологии в обучението.   

Проведени обучения 

за работата с 

интерактивно 

съдържание в 

мултимедийна и 

електронна среда 
Използване на 4 

Въведено обучение в 

електронна среда  и 

електронни 

уроци.Въведени 

електронен дневник. 

Използване 

интерактивни   

Без 

финансиране 

Ефективно 

използване на 

съвременни 

информационни и 

комуникационни 

технологии 
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интерактивни   дъски 
Проведени 2 обучения  

за работата с 

интерактивно 

съдържание в 

мултимедийна и 

електронна среда и 

работа с електронен 

дневник 

дъски. Ползване на 

ИКТ. 

Проведени 2 

обучения за 

организиране и 

провеждане на 

дистанционно 

обучение  
в Мicrosoft Тeams“ 

Дейност 2: Оценяване и самооценяване 

1. Спазване на ДОС за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
Прилагане на Наредба 

3 и  Наредба  11от 

2016 г  за оценяване 

на резултатите от 

обучениеито 

Прилагане на 

Наредба 3 и  

Наредба  11от 2016 г  

за оценяване на 

резултатите от 

обучениието 

Без 

финансиране 

Въвеждане и 

спазване на 

правилата и 

процедурите за 

оценяване  на 

резултатите  от 

обучението 

2. Прилагане на разнообразие от форми за проверка и 

оценка на постиженията на учениците  
Изготвени критерии за 

оценяване, известни 

на учениците и 

родителите 

Разработени 

разнообразни форми 

за проверка и оценка 

на постиженията на 

учениците(формални, 

неформални, 

вътрешни, външни 

форми на оценяване, 

самооценяване и 

взаимно оценяване). 

Без 

финансиране 

Изготвени 

критерии  и 

прилагане на 

разнообразни 

форми за 

проверка и оценка 

на 

постиженията 

на учениците 

3 Изготвяне на график за датите за тестовете и 

класните работи и предварителното му 

оповестяване на учениците и на родителите.  

Изготвен и 

оповестяван на 

график за датите за 

Изготвен график  

за контролни и 

класни работи и 

Без 

финансиране 

Въведени 

критерии и скала 

за оценяване на 
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тестовете и класните 

работи  

постаняне на 

информационното 

табло 

тестове и 

спазване на 

оповестения 

график 

5 Установяване на входното равнище на учениците 

по учебните предмети, които са изучавали през 

предходната година в задължителните учебни 

часове  

Изготвени 

количествени и 

качествени анализи по 

предмети, 

направления и общо 

за училището. 
Отчетени  на дефицити 

и предприети мерки за 

преодоляването им  

Изготвени 

количествени и 

качествени анализи 

по предмети, 

направления и общо 

за училището. 

Набелязани мерки 

Без 

финансиране 

 

Диагностика 

 на 

постиженията 

5 Осигуряване на възможности за валидиране на 

компетентности, придобити чрез неформално 

обучение и неформално учене. 

Няма  валидиране на 

компетентности и 

издадени документи 

Няма  валидиране на 

компетентности и 

издадени документи 

- - 

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик 

1. Изграждане на взаимоотношения на 

партньорство между учителите и учениците.  

Осигурена 

демократична 

атмосфера в часовете 

и взаимно 

разбирателство с 

учениците. Учителите 

насърчават учениците 

за помощ при 

необходимост 

Учителите 

управляват 

поведението на 

учениците, 

изграждат ясна и 

позитивна рамка за 

реда в класната стая, 

в съответствие с 

Правилника за 

дейността на 

училището. 

Без 

финансиране 

Изградени 

позитивни 

отношения 

между учителите 

и учениците 

2. Изграждане на политики за подкрепа за 

личностно развитие на ученика между 

институциите в системата на училищното 

Клубни форми по 

интереси, 

традиционно 

Включване на  

учениците във 

формите на 

Без 

финансиране 

 

Наличие на 

политики за 
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образование училищно състезание 

„Аз обичам 

България“, спортни 

клубни форми 

извънкласна 

извънучилищна 

дейност; 

Разработена  

програма 

ученическото 

самоуправление по 

класове и дейност на 

ученически 

парламент 

подкрепа за 

личностно 

развитие 

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението  

 

1 Консултиране на учениците за допълнителна 

работа по учебните предмети и модули 

Проведени по график 

консултации, 

фиксиране в 

дневниците на 

класовете 

Проведени 

консултации и 

допълнително  

обучение за обща 

подкрепа съгл. чл.27 

от Наредба за 

приобщаващо 

образование с 26 

ученици 

Без 

финансиране 

Отчетен 

напредък на 

успеваемостта 

на ученици  с 

пропуски и  

срещащи 

затруднения 

2 Подготовка на учениците за успешно полагане 

на изпитите от НВО, ДЗИ, ДИ за СПК. 

Осигурени часове по 

ЗИП, СИП за 

целенасочена 

подготовка за НВО и 

държавни изпити 

Проведени пробни 

ДЗИ 

Брой  успешно 

положили  ДЗИ -95 

Брой  успешно 

Проведени  пробни 

ДКИ. 

 Анализ на 

резултати. 

Набелязани  мерки 

за  повишаване на 

резултатите  

Брой  успешно 

положили  ДЗИ -73 

ученици 

Без 

финансиране 

Повишена 

мотивация и 

резултатност от 

ДИ, ДКИ. 
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положили  ДКИ 

       57 по теория,  

65 по практика 

Брой ученици, 

получили 

свидетелства за СПК- 

57 СПК /85%/ 

Брой ученици 

получили 

удостоверения за част 

от професията – 96 и 

от външни лица 6 

Брой  успешно 

положили  ДКИ  

теория-58 ученици 

58 практика 

Брой ученици, 

получили 

свидетелства за 

СПК- 55   / 87% / 

Брой ученици 

получили 

удостоверения за 

част от професията - 

75 

Дейност 5: Надграждане на знания и умения  

 

1 Планиране и реализация на дейности, 

мотивиращи учениците за усвояване на 

допълнителни знания и умения за участието 

им в състезания, конкурси, олимпиа ди и др. 

Брой участвали 

ученици в състезания, 

конкурси, олимпиади 

и др – 85 ученици: 

-Абитуриенти.- 38 уч. 

- Други             - 47 уч. 

От тях: 

Областни и 

регионални конкурси 

и състезания  -   21 уч. 

Национални конкурси 

и състезания   -  26 уч. 

 

По професионална 

подготовка     -71 уч.: 

- в училищни - 31 

Брой участвали 

ученици в 

състезания, 

конкурси, олимпиади 

и др - 70 ученици 

Абитуриенти- 28 уч. 

- Други           - 42 уч. 

От тях: 

Областни и 

регионални 

конкурси и 

състезания   -   22 уч. 

Национални 

конкурси и 

състезания    -  20 уч. 

 

Без 

финансиране 

Повишена 

мотивация на 

ученици за 

участия в изяви. 

Увеличен брой на 

учениците,  

участвали и 

класирани в 

състезания, 

конкурси, 

олимпиади 
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- в регионални – 5 

- в национални  - 35 

- призови класирания 

- 17 

По професионална 

подготовка -23 

ученици 

- в училищни     - 40 

- в регионални - 17 

- в национални      - 

19  

призови класирания 

- 10 

2 Изграждане на екипи за работа по проекти  

 

Изградени екипи за 

работа по   10 

бр.проекти 

 / вкл 2 международни 

по  програма 

“Еразъм+“ 

Изградени екипи за 

работа по   9  

проекти:  Подкрепа 

за успех, 

Национална 

програма за 

финансиране на 

занимания по 

интереси 

 Делегиран 

бюджет 

Външно 

финансиране 

Собствени 

средства 

Осигурени 

допълнителни 

условия да 

надграждане на 

знания и умения  

3. Кариерно ориентиране на учениците, интегрирано 

в УВП. 
Реализирани дейности 

по класове по график с 

ЦКК проведени часове 

във всички класове 

Реализирани дейности 

по класове по график с 

ЦКК проведени часове 

в 5 класа 

Без 

финансиране 

 

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения  

1 Планиране, координиране, управление и 

контрол на дейностите за повишаване 

квалификацията на педагогическите 

специалисти на училищно ниво.  

Създаден регистър на 

проведените обучения 

и открити практики 

Поддържан регистър 

на проведените 

обучения и открити 

практики 

Актуализирани 

правила за 

квалификационна 

дейност 

Делигиран 

бюджет 

Повишаване 

квалификация на 

педагогическите 

специалисти 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯИ УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ”– гр. СИЛИСТРА 

7500 гр. Силистра, бул. „Македония” 121;  тел./факс +359 86 821 859; e-mail: economics_ss@abv.bg  

 

2 Мотивиране на учители за подготвяне на 

ученици призьори на състезания, олимпиади и 

др. 

Изградена комисия за 

материално и морално 

стимулиране на 

учители. 

 Въведена карта  и 

критерии за оценка 

Брой учители 

подготвили ученици 

призьори на 

състезания, конкурси 

и олимпиади – 17  

Номинирани учители 

-  4  

Анелия Николова 

Йорданка Демирова 

Марияна Винарова 

Стоянка Желязкова 

Материално 

стимулиране на 

учителите, 

подготвили ученици 

за участие  в изяви 

Брой учители 

подготвили ученици 

призьори на 

състезания, конкурси 

и олимпиади- 13  

 

Няма номинирани 

учители 

Делигиран 

бюджет 

 

 

Повишена 

мотивация на 

учителите за 

участие в изяви 

на различно ниво 

и степента на 

подготовка на 

техните ученици 

5 Регламентиране на допълнително заплащане 

във вътрешните правила за работната заплата 

за положен допълнителен труд 

Разработени правила 

за работната заплата и 

диференцираното 

заплащане труда на 

учителите 

Актуализирани 

правила за работната 

заплата и 

диференцираното 

заплащане труда на 

учителите 

Делигиран 

бюджет 

Стимулиране 

полагане на 

допълнителен 

труд 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

Дейност 1:  Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията на децата. 

1. Разработване на план за възпитателната 

дейност в партньорство с представителите на 

ученическото самоуправление и родителите.  

Разработен план за 

партньорство между 

УП и родителите 

 

Актуализиран план 

за партньорство 

между УП и 

родителите 

Без 

финансиране 

Изградена 

политика за 

възпитателна 

дейност и 

партньорство 
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2. Разработване на система от специални мерки 

за възпитание, привличане, задържане и 

развитие на учениците в училището за 

осигуряване на интелектуалното, 

емоционалното, социалното, духовно-

нравственото и физическото им развитие в 

съответствие с техните потребности, 

способности и интереси.  

Разработена система  

за възпитание и 

социализация на 

учениците 

Брой реализирани 

дейности за 

привличане,  

задържане и развитие  

- на учениците в 

училището  /вкл. 

проекти на 

ученическия съвет - 3 

проекта / - 6 бр 

Програма за 

превенция на ранното 

напускане на училище 

Програма за 

предоставяне на равни 

възможности и за 

приобщаване на деца 

и ученици от уязвими 

групи 

Актуализаране на 

системата  за 

възпитание и 

социализация на 

учениците  

Брой реализирани 

дейности за 

привличане,  

задържане и 

развитие на 

учениците в 

училището  /вкл. 

проекти на 

ученическия съвет- 1 

проект/ - 5 бр 

Програма за 

превенция на 

ранното напускане 

на училище 

Програма за 

предоставяне на 

равни възможности и 

за приобщаване на 

деца и ученици от 

уязвими групи 

Делигиран 

бюджет, 

външно 

финансиране 

 

Функциониране  

на система  за 

възпитание и 

социализация на 

учениците 

3. Изграждане на училище без агресия, 

осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално 

консултиране по възрастови проблеми.  

Реализирани дейности 

за превенция и 

разрешаване на 

конфликти 

/индивидуални срещи 

и   групова работа/ с 

Реализирани 

дейности за 

превенция и 

разрешаване на 

конфликти 

/индивидуални 

Без 

финансиране 

Създадена по-

силна училищна 

среда 
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проблемни ученици, 

ученически съвети, 

родители, 

представители на 

държавни институции 

и  НПО 

срещи и   групова 

работа/ с проблемни 

ученици, ученически 

съвети, родители, 

представители на 

държавни 

институции и  НПО 

4 Създаване и функциониране на различни форми на 

извънкласна и извънучилищна дейност. 
     8 групи за 

извънкласна дейност  

6 учебни фирми 

7 клуба по интереси 

6 учебни компании 

 

Делегирн 

бюджет и 

външно 

финансиране 

по проекти 

Функционирщи 

рзлични клучни 

форми по 

интереси 

5 Популяризиране на добри практики с цел 

приобщаване и участие на ученици в извънкласни 

и извънучилищни прояви 

Брой представителни 

изяви на групите за 

извънкласна и 

извънучилищна 

дейност 

16 бр  

 

 

 

Брой представителни 

изяви на групите за 

извънкласна и 

извънучилищна 

дейност 

14 бр 

 

Делегирн 

бюджет и 

външно 

финансиране 

по проекти 

Намаляване на 

агресията и 

осигуряване на 

подкрепяща среда 

в  и изълнение на 

„Механизма за 

противодействие 

на училищния 

тормоз 

Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност  

 

1. Планиране и реализация на дейности за 

преодоляване на агресията в училище.  

 На ниво паралелки;  

 Чрез формите на ученическото 

самоуправление;  

 Чрез проекти и програми;  

Създадени проекти 

проекти и програми-  

9 бр:  

„Еразъм+“ -5 бр 

„Подкрепа за успех“ –    

2бр 

„Твоят час“ 1 бр. 

Изготвена програма 
Създадени проекти 

проекти и програми … 

8 бр 

Еразъм+“ -5 бр 

„Подкрепа за успех“ 

–    2бр 

„Твоят час“ 1 бр. 

Без 

финансиране 

Намаляване на 

атресията  в 

училище 
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 Чрез съдействие от компетентни 

органи.  

 Чрез партньорство с институции 

Трансгрничен проект 

1 бр 

Осигурено съдействие 

съдействие от 

компетентни органи и 

партньорство с 

институции 

 

Осигурено 

съдействие 

съдействие от 

компетентни органи 

и партньорство с 

институции 

Брой реализирани 

дейности ??? 

2. Осигуряване на педагогическа и психологическа 

подкрепа чрез осигуряване на:  

 екипна работа между учителите и 

другите педагогически 

специалисти;  

 кариерно ориентиране на 

учениците;  

 занимания по интереси;  

 библиотечно-информационно 

обслужване;  

 грижа за здравето;  

 

Създадени проекти 

проекти и програми-  

3 бр проекти   

 

Осигурено съдействие 

съдействие от 

компетентни органи и 

партньорство с 

институции 

Механизъм за 

противодействие на 

училищния тормоз 

между децата и 

учениците в училище 

от педагогическия и 

непедагогическия 

персонал 

Изготвена програма 

Създадени проекти 

проекти и програми   

1 бр проект 

Алгоритъм за 

прилагане на 

Механизма за 

съвместна работа на 

институциите по 

обхващане, 

включване и 

предотвратяване на 

отпадането от 

образователната 

система на деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст 

Училищна политика 

за превенция и 

интервенция на 

Без 

финансиране 

Превенция на 

насилието и 

преодоляване на 

проблемното 

поведение 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯИ УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ”– гр. СИЛИСТРА 

7500 гр. Силистра, бул. „Македония” 121;  тел./факс +359 86 821 859; e-mail: economics_ss@abv.bg  

 

насилието и 

тормозав ПГСУАУ 

„Атанас Буров“ 

Осигурено 

съдействие 

съдействие от 

компетентни органи 

и партньорство с 

институции 

3. Създаване на подкрепяща среда за деца и 

ученици, склонни към насилие и агресия 

Изготвена програма 

за превенция на 

ранното напускане 

на ученици , приета 

на ПС С Протокол 

13/ 10.09.2016 

/8  дейности / 

Годишен план за 

провеждане часа на 

класа и Програма за 

гражданско, здравно, 

екологично и 

интеркултурно 

образование План  за 

гражданско 

образование 

Актуализизана 

програма за 

превенция на 

ранното напускане 

на ученици 

Форуми за 

превенция на 

агресията и 

насилието 

Тренинг семинари и 

участие на ученици в 

проектни дейности -

5 бр 

Без 

финансиране 

Създадена 

подкрепяща среда 

4. Ранно откриване на ученици с асоциално 

поведение и предприемане на съответните 

мерки за работа с тях и семействата им.  

Проведани 

професионално 

подготвени анкети за 

констатиране 

социалния статус на 

учениците- 2 бр. 

 

Създаден регистър 

на деца, склонни към 

агресия 

Брой проведени 

анкети  - 2бр. 

Без 

финансиране 

Диагностика на 

социалния статус 

и превенция за 

устновяване на 

асоциално 

поведение на 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯИ УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ”– гр. СИЛИСТРА 

7500 гр. Силистра, бул. „Македония” 121;  тел./факс +359 86 821 859; e-mail: economics_ss@abv.bg  

 

Попълване на Карта за 

идентифициране на 

деца в риск 

Попълване на Карта 

за идентифициране 

на деца в риск 

ученици 

5. Индивидуално консултиране на ученици по 

проблеми свързани с тяхното поведение, с 

взаимоотношенията с връстници, родители, 

учители или с психичното, личностното и 

интелектуалното им развитие.  

Брой консултации на 

учениците, склонни 

към агрессия- 10 бр.  

Брой протоколи от 

консултациите на 

учениците, склонни 

към агресия   -2бр. 

Брой консултации на 

учениците, склонни 

към агрессия -20 бр. 

 Брой протоколи от 

консултациите на 

учениците, склонни 

към агресия – 5 бр. 

Без 

финансиране 

Разрешени 

конфликтнти 

ситуации и 

подкрепа на 

личностното 

развитие  

 

6. Реализиране на дейности за екологично 

възпитание на учениците и формиране на знания и 

умения за здравословен начин на живот.  

 Здравни беседи;  

 Дискусии с представители на 

здравни организации;  

 Обучения;  

 Състезания. 

Формирани клубни 

форми 

 Проведени 7 

дейности и 10 занятия 

и обучения от 

връстници за 

връстници в  

Модул лично и 

обществено здраве 

Модул без риск 

 

Обхванати 399 

ученици 

Проведени 6 

дейности:  

-Здравни беседи;  

-Онлайн дискусии с 

представители на 

здравни 

организации;  

-Обучения 

 

Обхванати 362 

ученици 

Без 

финансиране 

Формирани на 

знания и умения за 

здравословен 

начин на живот. 

 

7. Реализиране на дейности за възпитание в 

национални и общочовешки ценности.  

 Годишен план за провеждане часа 

на класа.  

 Ученически инициативи за 

изразяване почит към националните 

герои и вековната ни история 

Изготвен Годишен 

план за провеждане 

часа на класа и План  

за гражданско 

образование 

Брой реализирани 

дейности  и 

инициативи за 

Разработена 

програма   за 

гражданско, 

екологично, здравно 

и интеркултурно 

образование 

Брой реализирани 

8 бр. 

Без 

финансиране 

Формирани 

 навици за 

отдаване почит 

към националните 

герои и  

възпитание в 

патриотизъм  
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изразяване почит 

към националните 

герои и вековната ни 

история- 11 бр. 

/вкл. Лятно кино/ 

 

8.  Ритуализация на училищния живот.  

 Патронен празник;  

 Химн  

 Символи  

Поддържане на  кът 

на патрона на 

училището 

 Откриване на уч. 

година, 

 Тържествено 

изпращане на 

абитуриенти, 

Връчване на приз 

“Златна пара“  1бр 

„Сребърна пара“ – 2  

Откриване на 

уч.година, 

Отбелязване на 

Патронен празник, 

Тържествено 

изпращане на 

абитуриенти, 

Връчване на приз 

“Златна пара“  1бр 

„Сребърна пара“ – 2 

бр., специални 

юбилейни награди 

/плакети/ -3бр. 

„Ученик на 

годината“ – 1 бр. 

. 

Делигиран 

бюджет 

Сплотяване на 

училищната 

общност 

9 Организиране на форуми за изява на талантливи 

ученици  

 

.  

 Вечер на талантите  

на патронния 

празник на 

училището 

  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

 

Дейност 1: Училищно партньорство 
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1. Изграждане на механизъм за партньорство 

между преките участници в училищното 

образование. 

Изграден механизъм 

за партньорство  

между училищните 

структури 

Обмяна на добри 

практики между МО -  

6 бр 

Обмяна на добри 

практики между МО 

-  5 бр 

Екипна работа : 

 - между учителите и 

други педагогически 

специалисти 

-учители и 

административен 

персонал 

-учители и родители 

Без 

финансиране 

Утвърден 

механизъм и 

система за 

партньорство и 

добър 

микроклимат  

2. Планиране на дейности и форми на 

сътрудничество за осигуряване на позитивен 

организационен климат, ефективна комуникация и 

отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование.  

Обща родителска 

среща -1 бр. 

Родителски срещи по 

класове – 35 бр 

 Среща на 

училищното 

настоятелство, 

актуализиране на 

устава  и механизма за 

осигуряване на 

финансиране 

 Обща родителска 

среща -1 бр. 

Проведени 

родителски срещи  

по класове -  20  бр. 

Проведена среща на 

обществения съвет  

Без 

финансиране 

Засилени 

комуникации с 

родители за 

приобщаването 

им към училищния 

живот 

 

3. Създаване на условия за подкрепа на младите 

учители 

Изграден механизъм 

за насърчаване и 

подкрепа на младите 

учители 

 Осигурени базови 

учители / вкл. на 

студенти/ - 6 бр. 

Новоназначени млади 

учители – 2 бр и 

Оказана  

методическа  помощ 

 на млади учители   

и мотивация за 

повишаване на 

педагогическите им 

умения 

 Приети план и 

програма за 

Без 

финансиране 

Изграден 

механизъм за 

насърчаване и 

подкрепа на 

младите учители 
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осигурени ментори   наставничество 

 Осигурени учители 

-наставници  - 1 бр / 

и базови учители 

вкл. на студенти/ - 12 

бр 

4. Планиране и реализация на дейности за участие на 

родителите в организираните от училището 

извънкласни дейности  

 Коледни конкурси;  

 Училищни изложби;  

 Форуми за превенция на 

агресията и насилието 

 Дарения за деца в тежко 

социално положение  

Въвеждане на 

училищни правила за 

поведение на учителя 

чрез Етичния кодекс 

на училищната 

общност 

Прилагане на 

училищните правила 

заложени Етичния 

кодекс на 

училищната  

Без 

финансиране 

Етичен кодекс на 

училищната 

общност 

ефективна 

комуникация и 

отношения  

Дейност 2: Външно партньорство  

 

1.  Взаимодействие с институциите в системата 

на образованието, териториалните органи на 

изпълнителната власт, органите за местното 

управление 

Взаимодействие с 

община Силистра   и 

областен 

информационен 

център за съвместни 

инициативи – 4 бр.  

„Мениджър за един 

ден“ 

„Дни на отворени 

врати“  

Онлайн конкурс 

„Имам бизнес идея!“ 

 

Взаимодействие с 

община Силистра   и 

областен 

информационен 

център за съвместни 

инициативи – 3 бр.  

„Мениджър за един 

ден“ 

„Дни на отворени 

врати“  

Дискусии и др 

Без 

финансиране 

Получена реална 

подкрепа от 

институциите в 

системата на 

образованието 
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Дискусии и др. 

2 Взаимодействие с Агенцията за закрила на 

детето и структурите на полицията. 

Проведени срещи с 

институции: 

-Агенция за закрила 

на детето; 

-Структурите на 

полицията 

Проведени срещи с 

институции: 

-Агенция за закрила 

на детето; 

-Структурите на 

полицията 

Без 

финансиране 

Осигурена  на 

подкрепяща среда 

за деца в риск  

2. Партньорство с висши училища при 

продължаващата квалификация на учителите 

Членство в 

Асоциацията на 

икономическите 

училища в България и 

на Асоциацията на 

хотелиерите 

Сключени договори за 

сътрудничество с 

УНСС София, СА 

„Д.А Ценов“ Свищов, 

ИУ Варна, Колеж по 

туризъм 

- кариерно 

ориентиране на 

учениците, 

- участия на ученици в 

конкурси и 

състезания на 

висшите училища 

 

Съвместни 

инициативи с ВУЗ 

Асоциацията на 

икономическите 

училища  

- кариерно 

ориентиране на 

учениците, 

- участия на ученици 

в конкурси и 

състезания на 

висшите училища 

-  
Сътрудничество с 

УНСС София, СА 

„Д.А Ценов“ 

Свищов, ИУ Варна, 

Колеж по туризъм 

Без 

финансиране  

Кариерно 

ориентиране на 

учениците и 

мотивация за 

продължаване във 

ВУЗ 

3. Партньорство с органите на местно 

самоуправление при подготовката, реализирането 

и управлението на национални и международни 

Партньорство н 

център за кариерно 

празвитие, център за 

работа с деца, СНЦ 

Партньорство н 

център за кариерно 

празвитие, център за 

работа с деца, СНЦ 

Без 

финансиране 

Осигурено 

партньорство за 

подпомагане 

дейности в 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯИ УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ”– гр. СИЛИСТРА 

7500 гр. Силистра, бул. „Македония” 121;  тел./факс +359 86 821 859; e-mail: economics_ss@abv.bg  

 
програми и проекти, подпомагащи дейности в 

областта на образованието.  
„Паралел“ Силистра „Паралел“ Силистра областта на 

образованието 

4 Партньорство с висши училища при 

продължаващата квалификация на учителите 

 РУ „Ангел Кънчев“ 

Обучения за 

придобиване на 

педагогическа 

правоспособност на 

учители от 

гимназията 

  

5. Партньорство с висши училища за кариерно 

ориентиране на учениците. 

Срещи с 

представители на ВУЗ 

за кандидат-

студентските 

кампании на вузовете 

и възможността за 

обучение и кариера 

Онлайн представяне 

на възможностите за 

прием и реализация  

поради Ковид 19 

Без 

финансиране 

Осигурено 

кариерно 

ориентиране на 

зрелостницит 

6. Партньорство с други училища в областта и 

страната при организирането на различни 

състезания. 

Съвместни 

инициативи с други 

училища областта  в 

страната  

Иновационен лагер, 

Панаир на Учебни 

компании 

Дни на отворените 

врати,  спортни 

турнири и др. 

Съвместни 

инициативи с други 

училища в страната- 

Иновационен лагер, , 

Дни на отворените 

врати, спортни 

турнири, 

литературни 

конкурси 

 

 

Без 

финансиране 

Осигурено 

партньорство  с 

други училища 

 

ДИРЕКТОР: 

 

         /Д. МИХАЙЛОВА/ 
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