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Годишен отчет 

 
 за изпълнение на Стратегията за развитието на 

ПГСС“В.Левски“ –гр. Първомай  

за учебната 2016/2017г. 
 

          За ПГСС“Васил Левски“ учебната 2016/2017 година започна с успешно изпълнен план-

прием: 

 след 7 клас – една паралелка, дневна форма на обучение, професия „Икономист“ 

специалност: „Земеделско стопанство“ с интензивно изучаване на английски език;  

 след 8 клас - 3 паралелки, дневна форма на обучение, по следните професии и 

специалности:  

 9а клас професия „Икономист”, специалност „Земеделско стопанство“  

 9б клас професия „Агроеколог” , специалност „Агроекология“;  

 9в клас професия „Техник на ССТ“, специалност „Механизация на селското 

стопанство“  

 9г клас ЗФО професия „Фермер“, специалност „Земеделец“.  

            За поредна година извършихме прием след 7 клас, с интензивно изучаване на 

английски език. Интересът към паралелката бе добър, поради което успяхме да я 

сформираме.  

Реализираният прием се дължи на добрата работа на комисията по прием на ученици,  

професиите  и специалностите, по които се провежда обучение в ПГСС, качеството на 

обучението, модернизирането на материалната база, възможностите за изява на учениците на 

различни форуми, добрия маркетинг и др..  

           Интересът към училището от страна на родители и на ученици бе голям, което се 

дължи на постигнатите успехи в учебно-възпитателната и в извънкласната работа, и 

потвърждава авторитета на гимназията, като учебно заведение, осигуряващо много добра 

общообразователна и професионална подготовка за реализация на младите хора.  

          До 15.09.2016г.бяха изработени и  утвърдени учебен план и програми, Етичен кодекс, 

методически обединения и комисии.  

         През изминалата2016/2017 учебна година в ПГСС се обучаваха: 285 ученика в дневна 

форма на обучение, 92 ученика в задочна форма и 21 ученика в самостоятелна форма.  

         През 2017 г. се дипломираха 63 зрелостника, от дневна и задочна форма на обучение .  

Резултатите от проведените през май държавни зрелостни изпити по учебни предмети от 

общозадължителната подготовка са добри. 

         През месец април в ПГСС традиционно се провежда пробна матура по ДЗИ – БЕЛ и 

ДЗИ ІІ-ри матуритетен предмет, като се пресъздават реални условия, при които се провеждат 

ДЗИ.  

         През учебната 2016 / 2017 година придобиха втора степен на ПК по професия „Фермер, 

специалност „Земеделец“  17 ученика, трета СПК по професия „Икономист“, специалност 

„Земеделско стопанство“ – 17, трета СПК по професия „Агроеколог“, специалност 

„Агроекология“ – 19, трета СПК по професия „Техник на ССТ“, специалност „Механизация 

на СС“ – 7;  Правоспособност са придобили: кат „ТкТ“ – 11; кат „В“ - 26 

       В края на учебната година, с учениците от 8а клас,професия „Икономист“, специалност 

„Земеделскостопанство“, с интензивно изучаване на английски език, се проведе изпит за 

установяване на ниво на владеене на езика. Резултатите са много добри и отлични, което 

отново е атестат за работата на учители и ученици. 



        Наши ученици  участваха в Националното състезание „Млад фермер“ – регионален кръг 

и спечелиха второ място. Други ученици  участваха в Национално състезание за икономисти 

на английски език, което се проведе в Благоевград и заеха призови места. Трима ученика 

участваха в Държавно първенство по Карате Киокушин,  и заеха второ и трето място в 

състезанието. Учениците от XI а клас  участваха на ТФ ФЕСТ гр.Пловдив .На форума те 

видяха умения за изложение на стоки и услуги,сключване на сделки между фирмите и 

интернет банкиране. 

           Съгласно плана за действие за реализиране на стратегията на ПГСС „В.Левски“, през 

седмицата на любимия предмет, организирана по повод празника на училището от 19.04. до 

21.04.2017г, се проведоха вътрешноучилищни  състезания, по Български език  и  литература,  

по  Руски език,  по  Физика и астрономия,  по  Агроекология,  по Счетоводство,  по 

Икономическа информатика, по Майсторско управление на лек автомобил и трактор,  и 

учениците, спечелили призови места бяха наградени.   

По проект „Твоят час” работиха клубовете по интереси „Млад кинолог“,“Млад 

предприемач“, ”Млад икономист” и ”В света на техниката”, също така в областите 

Информационни технологии , руски език  и Биология и ЗО. 

 Сформираха се и  6 групи за обучителни трудности: три по математика  и три по 

Български език и литература. През  изминалата учебна година ПГСС работи и по 

програма“Без свободен час“. 

        В три компютърни зали има осигурен достъп до интернет за учениците и са монтирани 

мултимедии, а съгласно стратегията такива трябва да има до септември 2019г. във всяка 

класна стая. 

          Съгласно плана за реализиране на стратегията и спортния календар на училището  през 

месец май 2017г. бе проведен  Спортният празник на училището, преминал в оспорвани 

надпревари в пет дисциплини: три индивидуални и две отборни. Бяха проведени  и 

междуучилищни срещи по футбол със СОУ “ Проф. Д-р Асен Златаров”,  по волейбол с 

ПГЛВ “Христо Ботев”, гр. Перущица  и с отбори на СОУ “Проф. д-р Асен Златаров”, както и 

приятелски срещи по тенис на маса с отбори на СОУ “Проф. д-р Асен Златаров”. 

        Учителите в ПГСС постоянно повишават професионалната си квалификация, като се 

включват в семинари и курсове.  Всички 30 учители  са квалифицирани преподаватели и  

участваха  в редица  квалификационни форми,  информационни форуми, срещи и съвещания, 

организирани от експерти в РУО Пловдив през септември / октомври 2016г.: 

        съвещание по руски език;  съвещание по математика; съвещание по информатика и ИТ, 

работна среща по философия; съвещание по география и икономика; съвещание по БЗО и 

ХООС; съвещание по ФВС, съвещание по АЕ. 

          На 07.11.2016г в училище се проведе семинар,  на тема „Портфолио на учителя. 

Изисквания и изработване“ организирано от РААБЕ- България. На обучението присъстваха 

всички учители.     

         В периода 21 – 23 юни педагогическият съветник участва в обучение „Превенция на 

преждевременно напускане на ученици от училище“. Обучаваща институция: Център за 

обучение на педагогически специалисти гр. София. 

          В началото на учебната година се   координираха  извънучилищните квалификационни 

дейности с вътрешноучилищната квалификационна дейност като се изготви  план за работа, 

който е неразделна част от Годишния план на училището и съдържа дейности, мероприятия 

и обучения за постигане на поставените цели и задачи.  Учителите, участвали на външни 

семинари, запознаха колегите си със същността на обученията им на неформални сбирки на 

колектива. На 31.03.2017г се проведе работна среща, в която участваха всички колеги, на 

тема „Задължения и отговорности произтичащи от ДОС за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование“. Така се  повишиха  уменията на учителите да 

работят в интеркултурна среда.  

            През  месец май учителите по „Професионална подготовка”Атанасова и Диневски, 

участваха в работна среща във връзка с разработване на учебните планове на  професия 

Агроеколог в град София. 



           През периода 02-04.12.2016 г Кичукова участва в Четвърта национална педагогическа 

конференция на тема „Дейностите в учебните заведения в контекста на новия закон за 

Предучилищното и училищното образование“,където изнесе доклад ,публикуван в Сборник с 

добри педагогически практики. Синдикатът на българските учители,Фондация „Устойчиво 

развитие за България и СОК –Камчия с подкрепата на МОН организираха за четвърти път 

Международен конкурс за учители,педагогически съветници и работещи в сферата на ИИД с 

деца и ученици.В него участва Кичукова  в раздел”Добри практики” с писмено описание и 

презентация на клуб”Млад предприемач” в ПГСС”Васил Левски” гр.Първомай.Тя получи 

специалната награда на председателя на СБУ Янка Такева.  През месец май Кичукова 

участва в Двадесети национален конкурс„Учител на годината 2017”,организиран от  

Синдиката на българските учители.Тя беше номинирана в направление „Професионално 

образование” и получи Специалната награда на Председателя на СБУ.  

          По отношение  на вътрешноучилищната  квалификационна дейност, преподавателите  

проведоха взаимни консултации по проблеми, свързани с учебното съдържание, търсене на 

подходяща литература, окомплектоване на годишните разпределения. 

          В срок бяха изготвени годишните тематични планове и одобрени от ръководството на 

училището. Гимназията  разполага с  необходимата актуална картотека от учебни планове и 

учебни програми за професиите и специалностите, по които обучаваме ученици. Г-жа Сулева 

разработи учебните планове за Професия Агроеколог Б2 с интензивно изучаване на чужд 

език, Б4 с разширено изучаване на чужд език и Б6 без интензивно и без разширено изучаване 

на чужд език.Беше разработена учебна  програма по Общо земеделие  за специалността 

Агроеколог от  Сулева, Диневски, Кичукова и Василев.     Работата в училище  се свързва и   

с оказване на съдействие за набавяне на учебници по специалностите, използвайки 

материалната база, с която разполагаме, постоянно използване на интерактивни уроци и 

представяне чрез презентации на нови идеи и технологии в съвременното масово 

производство. Учителите все по-често прилагат мултимедийни продукти в преподаването  по 

различните предмети  и използват ИТ в обучението. 

              През учебната 2016/2017г.  бяха  обсъдени изискванията за провеждане на ДЗИ и 

държавните квалификационни изпити. Класните ръководители  се включиха във вътрешно-

квалификационна работна среща през месец март  2017 г на тема „Успешен класен 

ръководител”.Всички преподаватели  участваха в проведен семинар на тема”Дуална система 

на обучение”.  Йорданова участва в работна група по  изпълнение на нареба № 16/08,12.2016 

г. за управление на качеството в институциите. 

            По отношение на подобряване на външната среда на училището и интериора на 

работната среда- обогатяване и разширяване на кабинетната система, има много още какво 

да се желае.  

            Дейността на училището през учебната 2016/2017 година бе подчинена на основните 

цели ,  залегнали в стратегията за доразвиване на традициите за съвместни  тематични изяви 

с читалище-гр. Първомай и продължаване на традицията за провеждане на благотворителни 

Коледни и Великденски базари. Тържествено бе отбелязан празника на училището на  

05.05.2017 г. с  представяне на комедията „Свекърва“ в  голям салон на ОНЧ „Св. Св. Кирил 

и Методий“ и участие с представителен блок на празника  на славянската писменост и 

култура. ПГСС „Васил Левски” се включи в отбелязване на Седмицата  на четенето.  На 

02.06., ученици на ПГСС участваха в блок пред читалището, където се проведе тържество за 

отдаване почит на загиналите за свободата на България. 

     Всички събития се осъществиха с участието на ученици от СИП „Театрален състав“ – 

ръководител Жанета Стоянова и изявени ученици от различните паралелки. Комисията по 

тържествата разчиташе и на помощта на Ученическия съвет – ръководител Свитлана 

Николова, педагогическия съветник на училището Радосвета Казакова и всички класни 

ръководители. От всички отбелязани празници има снимков материал благодарение на 

учениците от СИП „Млад журналист“ – ръководител Жанета Стоянова. 

          През месец септември 2017г. гимназията спечели европейско финансиране  по 

оперативна програма „Регионален растеж“.  

          От изведените данни може да се направи следния извод относно изпълнение на 

Стратегията за развитието на ПГСС“В.Левски“ –гр. Първомай  за учебната 2016/2017г.: 

          Училището  подпомага осигуряването на равен достъп до качествено образование за 

развитие потенциала на всяко дете и ученик с цел неговата личностна, професионална и 



гражданска реализация в обществото, и колективът работи непрекъснато и успешно за 

утвърждаване на съвременните образователни тенденции и на българските културни 

ценности. 

 

 

Росица Генова 

Директор на ПГСС „Васил Левски”  

гр. Първомай 

 


