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Годишен отчет 

 
 за изпълнение на Стратегията за развитието на ПГСС“В.Левски“ –

гр. Първомай  

 за учебната 2019/2020г. 
 

 

          За ПГСС“Васил Левски“ учебната 2019/2020 година започна с успешно изпълнен план-

прием: 

 

1. 8а клас - професия „Икономист“ специалност: „Земеделско стопанство“ с разширено 

изучаване на английски език.  

2. 8б клас-  професия „Икономист-информатик“, спец. „Икономическа информатика“ с 

разширено изучаване на английски език. 

3. 8в клас - професия „Агроеколог” , специалност „Агроекология“;  

4. 8г клас - професия „Техник  на ССТ“, специалност „Механизация на селското стопанство“  

5. 8д клас – професия „Оператор в производство на облекло“, специалност „Производство на 

облекло от текстил“ 

 

         Интересът към паралелките бе голям, поради което успяхме да ги сформираме.  

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

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

обучението,обновяването, модернизирането на цялостната материална 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 15.09.2019г.бяха изработени и  утвърдени учебен план и програми, Етичен кодекс, 

методически обединения и комисии.  

         През изминалата  2019/2020 учебна година в ПГСС се обучаваха: 324  ученика в дневна,  24 

ученика в задочна форма на обучение,  и  82  ученика в самостоятелна форма на обуч ение.  

       Явили се на ДЗИ, през м. юни 2020г.: 

 БЕЛ…47..                  

Английски език -.2.                              

БЗО- 19 

История - 1                 

ДИ за СПК - ДЗИ II  - …26… 

Приложение ДЗИ 1 

Предмет 

 

Брой 

ученици 

в ХІІ 

клас в 

дневна 

форма 

Брой ученици 

в ХІІ клас в 

други форми 

ЗФ + СФ + 

минали год 

Заявили 

Недопу

сна 

ти 

Неяви

ли се 

Явили 

се 

БЕЛ 41 22 51 2 2 47 

Английски език 41 22 2 0 0 2 

БЗО 41 22 22 1 2 19 
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История и 

цивилизация 
41 22 1 0 0 1 

ДИ за СПК - 

ДЗИ II 
41 22 26 0 0 26 

 

Учебен предмет 
Брой 

явили се 

Среден успех 

за училището – 

2019 

Среден успех за 

страната - 2019 
Разлика 

БЕЛ 47 3.42 4,20 - 0,78 

Английски език 2 4.82   

БЗО  19 3,24   

История и цивилизация 1 2,00   

ДИ за СПК – второ ДЗИ 26 4,69   

 

През тази учебна година …26. на брой ученици от випуск 2020  избраха за второ ДЗИ 

квалификационните ДИ по теория и практика на професията. 

      Резултатите от проведените през юни държавни зрелостни изпити по учебни предмети  са 

добри.  

         През учебната 2019 / 2020 година придобиха втора степен на ПК по професия „Фермер, 

специалност „Земеделец“ -…1…ученик, трета СПК по професия „Икономист“, специалност 

„Земеделско стопанство“ – 12, трета СПК по професия „Агроеколог“, специалност „Агроекология“ 

– 14, трета СПК по професия „Техник на ССТ“, специалност „Механизация на СС“ – 7. 

        Учителите в ПГСС постоянно повишават професионалната си квалификация, като се 

включват в семинари и курсове.  Всички    са квалифицирани преподаватели и  участваха  в редица  

квалификационни форми,  информационни форуми, срещи и съвещания, организирани от 

експерти в РУО Пловдив през септември / октомври 2019г.: 

       Съвещание по БЕЛ,  съвещание по чужди езици;  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 физика и астрономия. 

     На 12.02.2020 г. се проведе вътрешна квалификация на тема „Съвременни разработки на уроци 

от педагогическите специалисти по общообразователна подготовка по учебни предмети.“ Здравка 

Манолова, Жанета Стоянова, Атанаска Петрова и Донка Иванова представиха уроци, които бяха 

посетени от техни колеги 

 На 28 и 29.02.2020 г. се проведе обучение на тема „Алгоритъм за прилагане на Механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. Стъпки, мерки и принципи при изграждането на институционалната 

политика.“ с продължителност 16 часа, за което беше присъден по един квалификационен кредит. 

        Епидемията от COVID-19 и налагането на извънредно положение в страната станаха причина 

за преминаване към дистанционно обучение. Наложи се в кратки срокове и учители, и ученици да 

бъдат обучени за работа в електронна среда. За това спомогнаха много изготвените от Недялка 

Карпарова, Здравка Манолова, Мая Калинова и Ширин Неджиб видеоклипчета, предназначени за 

учителите и за учениците.  

       През настоящата учебна година Мария Банялиева защити четвърто ПКС, завършила е 

семестриално и трето ПКС.  

       Голяма част от колегите преминаха дистанционно квалификационен курс за пето, четвърто и 

трето ПКС. 

      Жанета Стоянова, Здравка Манолова и Мая Калинова завършиха курс за подготовка на 

учители – оценители на НВО в края на Х клас. 

      На 06.07.2020 г. се проведе обучение на тема „Практически примери за успешно ползване на 

интернет ресурси в обучението.“ 

На 13.07.2020 г. се проведе обучение  на тема „Взаимодействие и механизми между социалната и 

образователна системи, във връзка с превенция заотпадане от училище“ на всички преподаватели  

по  общообразователни и професионални предмети 

         Цялостната дейност на методическо обединие „Професионална подготовка” при  ПГСС 

“Васил Левски”, гр.Първомай през учебната 2019/2020 г. бе подчинена на  изготвената стратегия 

за развитие на училището за периода 2015-2020 г и  залегналите в нея мисия, визия, цели, 



стратегии и приоритети, насочени към създаване на оптимални условия  за професионална 

подготовка на учениците в съответствие с държавните образователни изисквания за учебно 

съдържание и придобиване на професионална квалификация. 

              На 07.07.2020г. се проведе обучение на учителите по професионални предмети, на тема: 

„СЪВРЕМЕНЕН МОДЕЛ НА       УЧЕБНО ЗАНЯТИЕ  ПО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ“, а на 

08.07.2020г. се проведе обучение на тема: „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА БЯЛА ДЪСКА 

В ОБУЧЕНИЕТО  ПО  ТЕОРИЯ   НА   СПЕЦИАЛНОСТИТЕ“ 

      Част от колегите по професионална подготовка преминаха дистанционно квалификационен 

курс за пето, четвърто и трето ПКС. 

       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.            

          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. 

Сулева,Диневски,Василев, Петров и Петкова   разработиха учебни програми за разширена 

подготовка за Професии Икономист Агроеколог и Монтьор на ССТ..  

           Работата на МО „Професионална подготовка ” се свързва и   с оказване на съдействие за 

набавяне на учебници по специалността, 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 професионална подготовка и използват ИТ в обучението. 

           През учебната 2019-2020 г учителите от професионалната подготовка  се грижеха за  

повишаване на взискателността и отговорността към стопанисването и опазването на имуществото 

в учебните работилници и кабинети. МО стриктно следи за стопанисването и опазването  на 

имуществото в училищните кабинети и работилници. Следи се за спазване на хигиенните  

изисквания . 

          На методическа сбирка бяха  обсъдени изискванията за провеждане на  държавните 

квалификационни изпити, Размножени са  конспекти с темите за квалификационния изпит по 

теория на професията и предоставени на завършващите 12 клас.    

         Председателите на изпитните  комисии Петкова,,Диневски,Сулева, Василев,Трендафилов и 

членовете  изготвиха материалите за ДИ по теория и практика за придобиване на СПК,съгласно 

ДОИ и НИП по  професии и специалности.Във връзка с провеждането на производствената 

практика от учениците в ПГСС»Васил Левски» бяха създадени условия за работни места на 

учениците. 

Всички преподаватели  активно участваха в кампанията по агитация и реклама на 

училището  относно приема за следващата учебна година. 

            Класните ръководители бяха запознати с новите насоки на МОН, свързани с организацията 

на дейността на класния ръководител и изготвяне на планове за работа. 

В срок бяха изготвени интерактивни тематични планове за час на класа, съобразени със 

спецификата на всяка паралелкa и съобразени с основните документи на училището и в рамката на 

нормативните изисквания. 

 Педагогическият съветник през тази учебна година работеше в изпълнение на: 

1. План  - програма за работа по сериозни проблеми  като наркомании, проява на рисково 

поведение и други зависимости. 

2. Програма за превенция на ранното напускане на училище на ПГСС “Васил Левски” 

гр.Първомай. 

3. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците. 

4. План за противодействие на училищния тормоз между учениците в ПГСС „Васил Левски” 

гр.Първомай. 

5. План за работа на Училищната комисия за превенция  на противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни на ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай 



6. План за работа на Ученическия съвет  при ПГСС „Васил Левски” град Първомай 

7. План за предоставяне на подкрепата за личностно развитие в ПГСС „Васил Левски“ град 

Първомай; 

          Съгласно Заповед № РД09 – 2684/ 20.09.2018г.  на Министъра на образованието и науката,  

учебни програми по безопасност на движението по пътищата бяха включени  в тематичните 

разпределения на класните ръководители за часа на класа по модули. 

Обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) се разглежда като неделима част от 

цялостното образование и възпитание на личността на ученика. Дългосрочната роля на 

възпитанието и обучението по безопасността на движението по пътищата бе във формирането на 

определен начин на мислене и изграждането на транспортна култура на отделната личност, които 

да гарантират не само личната безопасност, но и сигурността на останалите участници в 

движението. 

         Обучението бе насочено към формиране на три основни групи умения за учениците:  

- умения за защита - на сензомоторно равнище;  

- интелектуални умения - умения за анализ, сравнение, откриване на причинно-следствени връзки, 

базирани на познаването на правилата за движение по пътищата;  

- практически умения - свързани с овладяването на реални и естествени действия с цел вземане на 

решения за адекватно поведение в пътната среда. 

Учениците от VIII клас бяха обучени по  следните теми : 

1. Движение извън населено място през деня. Ж.П прелези. Маневри на пътя.  

2. Движение извън населено място презнощта и при различна видимост. 

3.  ППС и МПС.  Системи за пасивна и активна безопасност. 

4. Основни правила на движението през отделните части на денонощието в извън населените 

места. 

В IX клас бяха разгледани темите: 

1. Структура на пътя. Видове маркировка. 

2. Групи пътни знаци 

3. Скорост на движение на МПС (автомобил, мотоциклет, мотопед, велосипед (вкл. ел. скутери, 

ховърбордове). 

4. Действия на водача, според средствата за регулиране на движението. 

Учениците от X клас се запознаха с : 

1. Категории МПС и свидетелства за тяхното управление 

2. Административни наказания за нарушителите 

3. Поведение на контролните органи при констатиране на нарушения от водачите на пътя - 2 

часа 

Единайстокласниците научиха темите по модул: „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя” 

Абитуриентите се запознаха с темите по модула: „Устойчива безопасност на пътя” 

Всички ученици имат тетрадки по БДП. 

            През месец октомври бе проведена работна среща с класните ръководители, съвместно с 

педагогическия съветник за приемане на правила и стъпки за предотвратяване на конфликтни 

ситуации.  

            Оказана бе методическа помощ и съдействие на новоназначените класни ръководители и на 

тези с кратък педагогически стаж. 

        И през тази учебна година наши ученици  участваха в Националното състезание „Млад 

фермер“- училищен кръг. Регионалният кръг,не се  проведе поради извънредна епидемична 

обстановка в страната.        

        За преодоляване на обучителните затруднения  по учебните дисциплини,  през тази година 

бяха сформирани   групи  от  ученици  по проект „Подкрепа за успех“ към ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“.  

       По Постановление № 289 от 12.12.2018 г. на МС за изменение и допълнение на Наредбата за 

приобщаващото образование, в училището се сформираха клубове по интереси, за надграждане на 

знанията на учениците.  

   Съгласно плана за действие за реализиране на стратегията на ПГСС „В.Левски“, и във връзка със 

спортния календар на ПГСС”В.Левски” гр. Първомай  през 2019/2020 учебна година бяха 

проведени: 



1. Волейболна среща /юноши/ срещу ПГЛВ “Христо Ботев” град Перущица, като гостуващ 

отбор състояла се през есента месец октомври. 

2. Волейболна среща със СУ “Проф. Д-р Асен Златаров”проведена през зимата месец 

декември/коледен турнир/. 

3.  Тенис на маса между класовете проведен през първия срок в училището ни. 

4. Футболна среща между класовете проведен през есента. 

Поради епидемичната обстановка не се проведоха : 

- Спортният празник на училището 

- Срещата с отбора на гр. Перущица-волейбол 

- Срещата със СУ“Проф. Д-р Асен Златаров“-волейбол и футбол 

- Волейболните и футболни срещи между класовете 

            Дейността на училището през учебната 2018/2019 година бе подчинена на основните  цели ,  

залегнали  в стратегията за продължаване на традициите, свързани с общоучилищните  чествания 

и тържества: 

1.  Откриване на учебната година – тържество в двора на гимназията. 

2. Денят на независимостта – лекция в часа на класа. 

3. Денят на народните будители – поздравителен адрес към учителите в гимназията. 

4. Коледен концерт – залата на гимназията. 

5. Отбелязване на 19.02. –  поднасяне на венец на паметника на Васил Левски и рецитал. 

6. Отбелязване на Баба Марта. 

7. Отбелязване на 3 март – празничен концерт в големия салон на градското читалище. 

8. Празник на училището, отбелязан дистанционно – в официалната интернет страница на 

училището, платформата Moodle и фейсбук. 

 8.1. Организиране и провеждане на онлайн конкурси, посветени на Празника на училището. 

      8.2. Поздравителни адреси. 

      8.3. Видео обръщения и адреси на ученици. 

     9. Виртуално изпращане на зрелостниците от випуск 2020. 

10. Празник на славянската писменост и култура – включване на училището в 

онлайн манифестация, организирана от РУО Пловдив, онлайн рецитал и онлайн изложба на 

ученици, реализирани по случай 24 май. 

11.  Тържество по случай дипломирането на зрелостниците – двора на училището. 

12. Празник на зрелостта. 

    Освен заложените в плана събития, ПГСС „Васил Левски” се включи в отбелязване на различни 

инициативи – Ден на толерантността, Ден за борба с тормоза в училище и др. 

    Всички събития се осъществиха с участието на ученици от СИП „Художествено слово“ – 

ръководител Дора Караманова и изявени ученици от различните паралелки. Комисията по 

тържествата разчиташе и на помощта на Радосвета Казакова, която е  педагогическия съветник в 

училището и всички класни ръководители. След въвеждане на извънредната обстановка в 

страната, помощ при осъществяване на дистанционното отбелязване на празниците оказа Недялка 

Кърпарова – специалист по ИТ. 

     От всички отбелязани празници има снимков материал благодарение на учениците от СИП 

„Млад журналист“ – ръководител Жанета Стоянова. 

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

Стратегията за развитието на ПГСС“В.Левски“ –гр. Първомай  за учебната 2019/2020г.: 

          Училището  подпомага осигуряването на равен достъп до качествено образование,  

пълноценна социализация на всички ученици , 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. 
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