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УТВЪРДИЛ: 

РОСИЦА ГЕНОВА 
ДИРЕКТОР 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА  
 

НА  
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, 
ГР.ПЪРВОМАЙ 

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Годишният план e приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 13/09.09.2020 г. и 
е утвърден със заповед № РД-06-1384/11 09.2020 г. на директора на училището. Планът е изменен 
на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 3 от 28.10.2020 година. и възложен за 
изпълнение със Заповед № РД-06-177 от 04.11.2020 г. Планът е изменен на заседание на 
Педагогическия съвет с протокол № 7 от 23.02.2021 година. и възложен за изпълнение със Заповед 
№ РД-06-578 от 23.02.2021 г. Планът е изменен на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 

9 от 15.04.2021 година. и възложен за изпълнение със Заповед № РД-06-786 от 15.04.2021 г. Планът е 
изменен на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 10 от 14.05.2021 година. и възложен 
за изпълнение със Заповед № РД-06-941 от 27.05.2021 г. Планът е изменен на заседание на ПС 
протокол № 12 от 09.07.2021 г. и възложен за изпълнение със Заповед № РД-06-1199 от 09.07.2021 г. 

 

І.АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.  
 

Дейността на ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай през учебната 2019/2020 година протече 
съгласно залегналите в годишния план задачи и цели. Общият брой на учениците в началото бе 324, в 
края на учебната  годината 330, разпределени в 17 паралелки, дневна и дуална форма на обучение, 24 
ученици в задочна форма на обучение и 80 в СФО. Дейностите в училището бяха разнообразни по 
характер и подчинени на основната цел на образователната политика  за подготовка на граждани, 
притежаващи нужните знания и умения, осигуряващи стабилна позиция в Европейския съюз. 
Училището успешно премина към дистанционна форма на обучение в електронна среда през м. март. 
Промяната бе наложена от въведеното извънредно положение в страната във връзка с 
разпространението на COVID-19. 

Създадена бе система за по-ефективна организация на дейностите, съгласуваност и отчетност на 
резултатите, единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес. Правилното 
планиране на същите и подчертаният стремеж в ежедневната работа  за повишаване качеството на 
образователния процес допринесоха за превръщането на училището ни в привлекателна територия за 
учениците. 

В последните години ПГСС”Васил Левски” се развива и утвърждава като авторитетно училище, с 
отлично подготвени кадри, чийто стремеж е непрекъснатото повишаване на квалификацията. Този 
стремеж е в съответствие с променящата се роля на учителя в учебно-възпитателния процес, като 
партньор на ученика в бъдещото му личностно израстване на знаещ и можещ специалист в областта 
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УТВЪРДИЛ: 
РОСИЦА ГЕНОВА 
ДИРЕКТОР 

ПЛАН 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 
СПЕЦИАЛИСТИ СЪОБРАЗНО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Приет на заседание на педагогическия съвет – протокол № 13/09.09.2020 г. и е част от годишния план за дейността на ПГСС„Васил Левски“, утвърден със 
Заповед № РД-06-1384 от 11.09.2020 г.Планът е изменен на заседание на ПС протокол № 7 от 23.02.2021 г. и възложен за изпълнение със Заповед № РД-

06-578 от 23.02.2021 г. Планът е изменен на заседание на ПС протокол № 12 от 09.07.2021 г. и възложен за изпълнение със Заповед № РД-06-1199 от 
09.07.2021 г. 

І. Стратегия на учебното заведение:  
1. Подобряване на процеса на педагогическите взаимодействия между основните партньори в училищната общност – ученици, родители и 

учители. 
2. Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС. 
3. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие. 

ІІ.Анализ на състоянието на квалификационната дейност през учебната 2019/2020 г. 
В Професионална гимназия по селско стопанство "Васил Левски" работят - педагогически специалисти, заемащи длъжности, както следва: 
 

Длъжност Директор ЗДУПД Пед. съветник Старши учители Учители 

Брой 1 1 1 21 12 

 

Носители на ПКС са 17 учители, разпределени както следва: 

ПКС І ПКС ІІ ПКС ІІІ ПКС ІV ПКС V ПКС 
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ПКС І ПКС ІІ ПКС ІІІ ПКС ІV ПКС V ПКС 

Брой педагогически специалисти няма 1  9 8  

 

През предходната учебна година всички педагогически специалисти са участвали във форми на квалификация на различни нива: 

Ниво на 
квалификационни 

форми 

Оперативни 
програми и 

проекти 

Национални програми 
на МОН за 

квалификация 

Регионални 
програми за 

квалификация 

Общински 
програми за 

квалификация 

Вътрешно 
институционални 

Брой педагогически 
специалисти 

не не не не 36  

За финансиране участието във форми на квалификация на различни нива за уч. 2019/2020 г. година са предвидени и изразходвани 
средства в размер на 6 400 / шест хиляди и четиристотин / лв. 
Силните страни на проведените форми за квалификация са:  
- обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и социализация;  
- споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез нови идеи и форми на реализация;  
- създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно;  
- експериментиране с нови идеи;  
- създаване на нови контакти.  
Затруднения при организиране участието на педагогическите специалисти в извънучилищни квалификационни форми са срещани поради  

провеждането им в условията на неприсъствено обучение, както и по време на учебни занятия, което е свързано с отсъствия на учители и 
осигуряване на заместване.  
Поради добре подбрани и планирани теми и форми за квалификация не се констатират слаби страни.  
С участието на педагогическите специалисти в институционални и извънучилищни квалификационни форми се постигна:  
- осъвременяване на знанията по предметната област на учителите;  
- познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, оценяване и възпитание;  
- професионална подкрепа и адаптиране на младите специалисти.  

В резултат от повишените професионални компетентности на учителите се констатира:  
- подобряване на ефективността на образователния процес и учебните резултати на учениците;  
- създаване на благоприятна и позитивна образователна среда в училището. 

ІІІ. Цели на Плана за КД през учебната 2020/2021 година: 

1. Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на 
изпълняваната работа и за кариерно развитие.  

2. Усъвършенстване на компетентностите на педагогическите специалисти с цел повишаване качеството и ефективността на 
образователния процес. 



3. Придобиване на компетенции за работа по европейски и национални програми през новия програмен период 2014-2020г. 
4. Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на общественото развитие - 

осъвременяване, задълбочаване и развитие на придобития опит на по-високо равнище. 
5. Издигане и утвърждаване престижа на училището чрез повишаване на резултатите от учебната дейност. 

 

ІV. Задачи на Плана за КД:  
1. Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности в съответствие с 
професионалния профил на изпълняваната длъжност.  
2. Осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на учениците.  
3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на заеманата 
длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие.  
4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри 
практики;  

V. Очаквани резултати на Плана за КД:  
1. Ефективно използване на съвременни информационни източници и технологии за повишаване качеството на образованието и въвеждане 
на иновации в образователния процес.  
2. Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на учебното съдържание, повишаване мотивацията на учениците и 
стимулиране на личностната им изява, овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прилагането им в конкретни практически 
задачи.  
3. Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и компетенциите на учениците за интерпретиране и прилагане на 
учебното съдържание чрез практическа дейност.  
4. Формиране на професионални умения у новоназначените педагогически специалисти и успешната им  адаптация в училищна среда. 

VІ Календарен план на квалификационните дейности: 

№ Тема  Вид на 
квалификац
ията 

(на 
училищно/ 
регионално/ 
национално 
ниво) 

Форма на 
квалификацията 

(лектории, 
методическо 
подпомагате, 
открити практики, 
споделяне на 
иновативни 
практики и т. н.) 

Целева 
група 

Брой 
учас
тниц
и 

Период на 
провеждане 

Брой 
академ
ични 
часове 

Обучаваща 
организация 

Финансиране Отчитане 

1. Въвеждаща 
квалификация 

(новоназначени 
ПС, ПС 
назначени на 
нова длъжност) 

Въвеждаща 

на 
училищно 
ниво 

за адаптиране в 
образователната 
среда и за 
методическо и 
организационно 
подпомагане 
(наставничество) и 

Педагогичес
ки 
специалисти
, назначени 
на нова 
длъжност 

3 м.ХІ.2020 г.- 

м.ІІ.2021 г. 

32 Вътрешно-

институ-

ционално 
обучение 

Учители-

наставници 

От средствата за 
квалификация на 
педагогическите 
специалисти, определени в 
училищния бюджет 

до 400 лв. 

Приложения 4-

11 по чл. 9, ал. 2 

- 7 от правилата 



за придобиване на 
ПК „Учител”. 

2. Работа с 
инструментите 
на платформа 
office 365 

Продължав
аща 

на 
училищно 
ниво 

Курс 

Тренинг 

Педагогичес
ки 

специалисти 

35 м.ІХ.2020 г.-
м.Х.2020 г 

24 Вътрешно-

институ-

ционално 
обучение 

Н.Кърпарова 

Ръководител 
ИИО 

до 200 лв. Приложение 2 
по чл. 6, ал. 1 от 
правилата 

3. Придобиване на 
нова или 
допълнителна 
професионална 
квалификация 
или 
специализация 

„Учител по 
Английски 
език”. 

Продължав
аща 

на 
училищно 
ниво 

Специализация Педагогичес
ки 
специалисти 

1 м.Х.2020 г.-
м.Х.2021 г. 

Съглас
но 
учебни
я план 

ВУЗ До 1000 лв -фактура 

-платежно 
нареждане 

- банково 
извлечение 

-документ за 
проведено 
обучение 

4. Електронните 
уроци в часовете 
по 
общообразовате
лна и 
професионална 
подготовка по 
учебни 
предмети  

Продължав
аща 

на 
училищно 
ниво 

Открити практики Педагогичес
ки 
специалисти 

35 изм.от 
09.07.2021 г. 

м.IX 2021 г. 

16 Вътрешно-

институ-

ционално 
обучение 

Донка 
Иванова-ст.у-

л ХООС 

Мария 
Петкова-ст.у-

л по 
професионалн
а подготовка 

старши 
учители по 
отделни 
учебни 
предмети 

От средствата за 
квалификация на 
педагогическите 
специалисти, определени в 
училищния бюджет 

до 200 лв. 

Приложение 2 
по чл. 6, ал. 1 от 
правилата 



5. Обучение по 
БДП- 

Методика на 
преподаването. 

Въвеждаща 

на 
училищно 
ниво 

За придобиване на 
квалификация по 
методика на 
преподаването по 
БДП. 

Новоназнач
ени 
педагогичес
ки 
специалисти
. 

3 м.І.2021 г. 16 

1 

кредит 

Обучаващи 
организа-ции 

От средствата за 
квалификация на 
педагогическите 
специалисти, определени в 
училищния бюджет 

до 200 лв. 

-фактура 

-платежно 
нареждане 

- банково 
извлечение 

-документ за 
проведено 
обучение 

6. Участие на 
педагогически 
специалисти в 
обучение 

„Училище в 
облака” 

Продължав
аща 

 

на 
училищно 

ниво 

Тренинг Педагогичес
ки 
специалисти 

35 м.ІІ.-
м.ІІІ.2021 г. 

8/8  

1 

кредит 

Обучаващи 
организации 

От средствата за 
квалификация на 
педагогическите 
специалисти, определени в 
училищния бюджет 

до 1800 лв. 

-фактура 

-платежно 
нареждане 

- банково 
извлечение 

-документ за 
проведено 
обучение 

7. Участие на 
педагогическите 
специалисти в 
обучение 

„Ключовите 
компетентности, 
като инструмент 
за личностно и 
социално 
развитие” 

Продължав
аща 

 

на 
училищно 

ниво 

Курс  35 изм.от 
09.07.2021 г. 

м.IX 2021 г. 

16 

1 

кредит 

Обучаващи 
организации 

От средствата за 
квалификация на 
педагогическите 
специалисти, определени в 
училищния бюджет 

до 1800 лв. 

-фактура 

-платежно 
нареждане 

- банково 
извлечение 

-документ за 
проведено 
обучение 

8. Участие на 
педагогически 
специалисти в 
обмен на 
практики по 
въвеждане на 
компетентностн
ия подход 

 

 

Продължав
аща 

 

на 
училищно 
ниво 

Тренинг Педагогичес
ки 
специалисти 

До 
35 

м.VІІ. 2021  Междуинсти-

туционална 
квалификация 

От средствата за 
квалификация на 
педагогическите 
специалисти, определени в 
училищния бюджет 

до 2 000 .лв. 

-фактура 

-платежно 
нареждане 

- банково 
извлечение 

-документ за 
проведено 
обучение 

9. Обучение за 
придобиване на 
по-висока 
професионално-

квалификационн
а степен 

Продължав
аща 

 

на 
училищно 
ниво 

Курс  Педагогичес
ки 
специалисти 

 м.Х.2020 г.-
VІІІ 2021 г. 

По 
програ
ма на 
ДИПК
У 

ДИПКУ Собствено финансиране Свидетелство за 
ПКС 



 

 

VІІ. Заложени средства за квалификация в институционалния бюджет – Средствата за квалификация на персонала през учебната 2020 / 

2021 година ще бъдат в размер на 1,2 % от средствата за работна заплата на педагогическия персонал /чл.33, ал.1 от КТД № ДО1-

134/08.06.2020 г., с общ размер 7 600 (седем хиляди и шестстотин) лв., в т.ч. на основание чл 33, ал.3 от КТД № ДО1-134/08.06.2020 г.: 

За вътрешноинституционална и междуинституционална КД, в размер на 50 % от средствата за квалификация и са в размер на 3 800 (три 
хиляди и осемстотин) лв. 

VIІІ. Контрол по изпълнение на плана се възлага на: 
• ЗДУД за проведената квалификация, като проведения контрол се вписва в книгата за контролната дейност на ЗДУД. 
• За финансирането на главния счетоводител. 

 

Приложение: Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация. 


