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Раздел I.  ОСНОВНА ЦЕЛ, ПОДЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
А. Основната цел, заложена в стратегията на училището 2021-2025 година: 
 

-  Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. 

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа деи ност в 

училищната общност. 

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на 

умения за учене през целия живот. 

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на 

методите за обучение чрез активни деи ности. 

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

- Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и 

допълнително финансиране. 

 

В. Подцели и задачи 
 

1. Повишаване качеството и ефективността на педагогическия труд в УВП при 

взаимодействието с потребителите на кадри в областта и региона. 

1.1. Установяване на ред, дисциплина и отговорност чрез училищния правилник; 

1.2. Планирането на образователно - възпитателната дейност с учениците по 

професионални направления и в плана на класа да се извършва съобразно спецификата на 

професиите и характеристиката на класа; 

1.3. Разширяване формите на квалификационно-педагогическа работа за ефективно 

прилагане на съвременните иновационни форми, методи и средства в обучението за 

постигане на професионални компетенции при работа с компютър в урочната дейност; 

прилагане на иновативни методи за преподаване и учене, базирани на дигиталните 

технологии и отворените онлайн образователни ресурси. 

1.4. Усъвършенстване системата на проверка, контрол и оценка на знанията и 

уменията на учениците в часовете по теория, учебна практика и производствената 

практика във фирмите - потребители на кадри от изучаваните професии в училището. 

1.5. Продължаване на традициите за работа с обществените институции и 

родителската общност по проблемите на "Гражданското образование и възпитание на 

учениците". 
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1.6 Създаване на целенасочена организация и планиране на дейности по 

разработване на проекти по  програми на МОН, МТСП, МРРБ по направления. 

 

2. Привеждане на общообразователната и професионална подготовка в 

съответствие с критериите на съвременните изисквания за избор на професия, 

обучение и възпитание с развитие на творческите заложби и изяви на учениците. 

2.1. Създаване чрез формите на управленския контрол мотивация за ефективен 

педагогически труд и творческо развитие на учителите. 

2.2. Осигуряване условия за плурализъм на гледните точки и дискусии със свобода 

на разискванията. 

2.3. Гарантиране развитието и изявите на даровити ученици. Определяне първенеца 

на випуска и награди на изявените ученици.  

2.4. Разрастване на партньорската мрежа между бизнеса и ПТГ “Иван Райнов“ за 

провеждане на практика на реално работно място, ученически практики, за споделяне на 

оборудване и обмен на ресурси; 

2.5. Прилагане на иновативни методи за преподаване и учене, базирани на 

дигиталните технологии и отворените онлайн образователни ресурси..  

 

3. Осигуряване на съвременна база за обучение на учениците по теория и 

практика. 

3.1. Разширяване базата на учебните кабинети с включване към вътрешната мрежа 

за повишаване качеството на практико-приложното обучение на учениците.  

3.2. Активизиране дейностите по осъществяване на ползотворни контакти с 

Палфингер с. Тенево, ХЕС АД, ЕСО, EVN България, ЕТ Баланс-37, Дикс 2001 ЕООД, всички от 

гр. Ямбол, и МОН, по модернизиране на  компютърните и специализирани кабинети, 

лаборатории и работилници за обучение на учениците. 

3.3. Продължаване процесите по преоборудване на кабинетите, лабораториите и 

работилниците в професионално направление  „Машиностроене, металообработване и 

металургия”, „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”, 

„Електротехника и енергетика”, „Моторни превозни средства, кораби и 

въздухоплавателни средства”, “Природно-математически дисциплини” и “Хуманитарни 

дисциплини”. 
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3.4. Реорганизация на обучението по общообразователните и общо технически 

предмети с насоченост към съхраняване и обогатяване на материалната база и 

дидактическите пособия. 

3.5. Създаване на функционални условия за физическо и нравствено-социално 

развитие на учениците. 

 

Раздел ІI. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

1. Общ брой паралелки , които са разпределени в следните специалности 

Клас Форма на обучение Специалност 
8а дневна Системно програмиране 
8а дневна Компютърна техника и технологии 
8б обучение чрез работа (дуална система на обучение) Мехатроника 
8б обучение чрез работа (дуална система на обучение) Електрообзавеждане на производството 
8в дневна Програмиране на изкуствен интелект 
8в дневна Електрически превозни средства 
9 а дневна Системно програмиране 
9 а дневна Компютърна техника и технологии 
9 б обучение чрез работа (дуална система на обучение) Мехатроника 
9 б обучение чрез работа (дуална система на обучение) Електрообзавеждане на производството 
9 в дневна Електрически превозни средства 
10 а обучение чрез работа (дуална система на обучение) Електрообзавеждане на производството 
10 а обучение чрез работа (дуална система на обучение) Системно програмиране 
10 б обучение чрез работа (дуална система на обучение) Мехатроника 
10 в дневна Автотранспортна техника 
11. а дневна Компютърна техника и технологии 
11. а обучение чрез работа (дуална система на обучение) Електрообзавеждане на производството 
11. б обучение чрез работа (дуална система на обучение) Мехатроника 
12. а обучение чрез работа (дуална система на обучение) Електрообзавеждане на производството 
12. а дневна Компютърна техника и технологии 
12. б обучение чрез работа (дуална система на обучение) Мехатроника 
12. в обучение чрез работа (дуална система на обучение) Автотранспортна техника 

 

 

2. Брой ученици  ............................................................................................................310 

а) дневна форма на обучение  ..................................................................................133 

б) дуална система на обучение ................................................................................176 

б) самостоятелна форма на обучение : 

      *за средно образование  ............................................................................................ 1 

 

3. Общ брой педагогически персонал  ........................................................ 30 

Директор    ............................................................................................................. 1 

Заместник директор  ......................................................................................................... 2 

Ръководител направление ИКТ  .................................................................................. 1 



Годишен план 2022-2023 г. 

 

5 

Педагогически съветник  ................................................................................................ 1 

Учител, практическо обучение .................................................................................... 1 

Старши учител, теоретично обучение  .................................................................... 8 

Учител методик  1 

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап   ......... 8 

Старши учител, общообразователен учебен предмет  

в гимназиален етап  ........................................................................................................... 7 

 

4. Непедагогически персонал    ................................................................................ 8 

5. Комисии: 

5.1. Комисия по професионално развитие и квалификация на учителите  

Членове:  

1. Мариана Калчева- Димитрова- учител 

2. Георги Недев - учител 

3. Виолета Бакърджиева- учител 

4. Йонка Турлакова- учител 

 

5.2. Комисия по Здравословни и безопасни условия на обучение и труд : 

Членове: 

1. инж. Николина Маркова- учител 

2. инж. Николай Колев- учител 

3. инж. Живка Христова- учител 

4. Сийка Попчева- учител 

5.3. Комисия за попълване на летописната книга:  

Членове:  

1. Емилия Кремъкова - Директор 

2. инж. Ивелин Костов- учител  

3. София Цонева- учител 

5.4. Координационен екип за обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие:  

Координатор: Р. Минчева- ЗДУД 

Членове: 

1. Виолета Йорданова – учител 

2. Радостина Пехливанова – учител   
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3. Йорданка Недялкова – учител 

5.5. Училищен координационен съвет за превенция и справяне с тормоза, 

насилието и асоциалните прояви на учениците в училище: 

Членове: 

1. Радостинка Минчева - ЗДУД 

2. Ивелин Петков- учител 

3. Георги Пенчев – ученик в X „а“ клас 

4. Максим Жечев –  ученик от XII „а“ клас  

 

5.6. Комисия по БДП и при бедствия и аварии: 

Членове:     

1. инж. Ивелин Костов – учител 

2. Светла Градева – учител 

3. инж. Красимир Дочев-учител 

4. медицински специалист 

5.7. Комисия по управление на качеството- мерки за повишаване: 

Председател: Радостинка Минчева– ЗДУД   

Членове:   

1. Радостинка Минчева – ЗДУД   

2.  Валентина Стойкова – учител 

3.  Виолета Йорданова- учител 

  

  

             5.8. Комисия по етика: 

 1. Радостина Демирева - учител 

 2. инж. Даниела Демирева- учител 

 3. инж. Борислав Тропчев - учител 
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Раздел III: Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите.  
(приложение – Таблици) 
 
Приложение към раздел ІII -  Дейности за реализиране на подцелите и задачите: 

ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТГОВАРЯ СРОК 
ФИНАНСИ-

РАНЕ 

1. Повишаване качеството и ефективността на педагогическия труд в УВП при взаимодействието с потребителите на кадри в областта 
и региона 

1.1. Създаване на организация за успешен старт на новата учебна 
година: 

    

• Определяне на нормите преподавателска заетост на всеки 
преподавател 

ЗДУД ДИРЕКТОР 03.09.2022г. МОН 

• Приемане на училищните учебни планове и съгласуването им с 
обществения съвет 

ЗДУД ДИРЕКТОР 14.09.2022г.  

• Изготвяне на програмите за ИУЧ и РПП Учителите, в чиито 
нормативи са 
предметите 

ДИРЕКТОР 10.09.2022 г.  

• Изготвяне на седмичното разписание и внасяне за съгласуване в 
РЗИ 

ЗДУД ДИРЕКТОР 10.09.2022 г.  

•  Изготвяне на Образец 1 и съпътстващата го документация ЗДУД ДИРЕКТОР 18.09.2022 г.  

• Въвеждане на електронен дневник на институцията ЗДУД ДИРЕКТОР 15.09.2022 г.  

• Закупуване и въвеждане в експлоатация на десет регистрации в 
сайта Уча.се 

ЗДУД ДИРЕКТОР 15.09.2022 г.  

1.2.Тържествено откриване на новата 2021/2022 учебна година Всички учители и 
служители 

ДИРЕКТОР 15.09.2022 г.  

1.3. Организиране и провеждане на общоучилищни и паралелкови 
родителски срещи. ЗДУД и учители ДИРЕКТОР   
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ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТГОВАРЯ СРОК 
ФИНАНСИ-

РАНЕ 
 
а) в началото на учебната година за запознаване на родителите с: 
- допълненията и измененията в нормативните документи на 
гимназията; 
- изискванията за създаване на безопасни условия на обучение и 
възпитание на учениците по време на учебния процес в училището; 
- избор на паралелков родителски актив и определяне насоките за 
съвместна дейност по изработване и реализиране плана на класа; 
- информация за предстоящите задължителни държавни зрелостни и 
квалификационни изпити - обща среща с родителите на учениците от 12 
клас. 
 

ЗДУД и учители ДИРЕКТОР  

До 30.09.2021 г. 

 

б) запознаване на родителите с резултатите от обучението, отсъствията 
и дисциплината на всеки ученик и начините на приключване на всеки от 
двата срока. 

ЗДУД и учители ДИРЕКТОР 06.01.2023 г. и 
12.05.2023 г. 

 

в) паралелкова родителска среща за 12 клас - резултати от подготовката 
на учениците за задължителните ДЗИ и изпити по професията - 
разглеждане указанията на МОН. 

ЗДУД и учители ДИРЕКТОР 05.05.2023 г.  

1.4. Организиране на общо училищни дейности в неучебни дни по повод:   КЕ за ОДП ДИРЕКТОР   

а) Ден на народните будители    01.11.2022 г.  

б) Патронен празник на училището    25.04.2023 г.  

в) Ден на славянската писменост и култура    24.05.2023 г.  

г) Празник на гр. Ямбол     

д) Екскурзионна и спортно- туристическа дейност по план на класа    м. 04. 2023 г.  

1.5. Реализиране философията на гражданското образование в учебните 
часове по история, философия, етика и право, свят и личност по теми и 
урочно съдържание по преценка на учителите. 

ЗДУД и учители ДИРЕКТОР учебната 
2022/2023 
година 
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ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТГОВАРЯ СРОК 
ФИНАНСИ-

РАНЕ 

1.6. Осъществяване на здравно образование в учебните часове по 
биология и химия, и часа на класа. 

ЗДУД и учители ДИРЕКТОР учебната 
2022/2023 
година 

 

1.7. Осъществяване на екологично образование и възпитание в учебните 
часове по химия и опазване на околната среда, география и икономика и 
учебните занятия в професионалните направления. 

ЗДУД и учители ДИРЕКТОР учебната 
2021/2022 
година 

 

1.8. Провеждане на учебни занятия като изнесена форма на обучение в 
градския исторически музей, НТС, производствени бази на фирмите 
партньори с цел активизиране и мотивиране на мисловно-
поведенческата дейност на учениците като граждани на демократичното 
общество. 

ЗДУПД и учители ДИРЕКТОР учебната 
2022/2023 
година 

 

1.9. Установяване на интеграционни връзки с  ОДК- Ямбол, ФТТ – Ямбол, 
ТУ- Варна и други ВУЗ  на базата на взаимен интерес в образователната 
дейност. 

ЗДУД и учители ДИРЕКТОР учебната 
2022/2023 
година 

 

1.10. Използване на предоставени от РЗИ - Ямбол, Историческия музей, 
Държавен архив - Ямбол филми и др. за доразвиване и обогатяване на 
познавателните способности, знания и умения на учениците за 
възприемане и осмисляне на явления и събития от обществено-
исторически и здравен характер. 

ЗДУД и учители ДИРЕКТОР учебната 
2022/2023 
година 

 

1.11. Провеждане на екскурзия с ученици от училището 

ЗДУД, Г.Недев, 
В.Йорданова 

ДИРЕКТОР Ноември 2022 
г. 

 

1.12. Провеждане „Вечер на отворените врати“  с участие на фирми 
партньори за всички граждани на Ямбол 

ЗДУПД и учители, 
ученици 

 Април 2023 г.  

1.14. Организиране и провеждане на „Пътеводител в професиите“ за 
ученици от 6 и 7 клас на основните училища в град Ямбол с цел по-
доброто им информиране и кариерно ориентиране 

ЗДУД, ЗДУПД и учители, 
ученици 

 Май 2023 г.  

1.15. Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с 
формите на насилие и с Механизъм за противодействие на училищния 
тормоз между децата и учениците в училище 

УКС ДИРЕКТОР до 15.09.2022 г  
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ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТГОВАРЯ СРОК 
ФИНАНСИ-

РАНЕ 
1.16. Актуализиране на училищната политика по превенция и 
интервенция въз основа на Механизъм за противодействие на 
училищния тормоз. 

УКС ДИРЕКТОР до 15.09.2022 г.  

1.17. Определяне на училищен координационен съвет за превенция и 
справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви на учениците  ДИРЕКТОР до 15.09.2022 г.  

1.18. Въвеждане  Дневник  за случаите на тормоз. УКС ДИРЕКТОР до 15.09.2022 г.  

1.19. Запознаване на новопостъпили ученици и родителите с формите на 
насилие и с Механизъм за противодействие на училищния тормоз. 
 

класни ръководители, 

педагогически съветник 

ДИРЕКТОР 23.09.2022г.  

1.20. Създаване на правила за поведение на класа на табла в класната 
стая класни ръководители ДИРЕКТОР до 08.10.2022г.  

1.21. Извършване на оценка на тормоза между учениците в училището 
чрез въпросник класни ръководители ЗДУД до 16.10.2022 г.  

1.22. Анализ и обобщаване на резултатите от оценката в резултат на 
изследването 

класни ръководители, 
УКС 

ДИРЕКТОР до 23.10.2022 г.  

1.23. Създаване/актуализиране  на единни правила за задълженията на 
всички служители, свързани със случаите на тормоз УКС  ДИРЕКТОР до 30.10.2022 г.  

1.24. Разработване на План за противодействие на училищния тормоз за 
съответната учебна година с дейности по превенция и интервенция във 
връзка с установените и анализирани резултати от изследването 

УКС  ДИРЕКТОР до 30.10.2022 г  

1.25. Запознаване на заинтересованите страни с обобщените резултати 
от оценката за тормоз и обсъждане на необходимостта от предприемане 
на конкретни мерки и действия. 

УКС, класни 
ръководители 

ДИРЕКТОР до 07.11.2022г.  

1.26. Провеждане на групова работа с ученици на теми , свързани с 
превенция на тормоза и насилието между ученици в училище 

класни ръководители, 
учители, педагогически 
съветник 

ДИРЕКТОР през учебната 
2022/2023 
година 

 

1.27. Изготвяне на годишен отчетен доклад за наличие на тормоз в 
училището 

УКС  ДИРЕКТОР месец юни-юли 
2023 г 
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ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТГОВАРЯ СРОК 
ФИНАНСИ-

РАНЕ 

2. Привеждане на общообразователната и професионална подготовка в съответствие с критериите на съвременните изисквания за 
избор на професия, обучение и възпитание с развитие на творческите заложби и изяви на учениците 

2.1. Квалификационна дейност на учителите.     

а) самообразование 

ЗДУД, комисия по 
квалификация, учители 

ДИРЕКТОР учебната 
2022/2023 
година 

 

б) въвеждане в работата на новопостъпилите учители в облачните 
технологии в общообразователната и професионална подготовка   

Ръководител ИКТ ДИРЕКТОР Септември 
2022 г. 

 

в) курсове за повишаване на квалификацията по избрани теми 
ЗДУД, учители ДИРЕКТОР учебната 

2022/2023 
година 

 

г) курсове по плана на училището и РУО за квалификация на учителите 
ЗДУД, ЗДУПД, учители ДИРЕКТОР учебната 

2022/2023 
година 

 

2.2. Организиране и стартиране на дуалната система за обучение за 
учениците от 10 клас 

ЗДУПД ДИРЕКТОР   

2.3. Участие в изложението Младежко и техническо творчество 2023 в 
гр. Горна Оряховица 

ЗДУПД ДИРЕКТОР   

2.4. Организиране на състезания по всички професии ЗДУПД ДИРЕКТОР учебната 
2022/2023 
година 

 

3. Осигуряване на съвременна база за обучение на учениците по теория и практика. 
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ФИНАНСИ-

РАНЕ 

3.1. Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване в 
кабинетите 

 ДИРЕКТОР постоянен  

3.2.Реализиране на проект по НП Региони в растеж  ДИРЕКТОР постоянен  

3.3.Непрекъснато обогатяване на работилниците по различните 
специалности 

 ДИРЕКТОР постоянен  

3.4.Обновяване на обзавеждането на учебните стаи  ДИРЕКТОР постоянен  

4. Ефективно управление на институцията 

4.1. Организационни мероприятия     

4.1.1. Провеждане сбирки на методическите обединения за обсъждане и 
разработване насоките за работа през учебната година 

ЗДУД, ЗДУПД, 
председатели на МО 

ДИРЕКТОР постоянен  
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ФИНАНСИ-

РАНЕ 

3.Изготвяне Списък - Образец 1 за учебната година и разпределение на 
нормативите на учителите. 

ЗДУД ДИРЕКТОР 09.2022 г.  

4.Изготвяне на седмично разписание на учебните занятия по теория и 
практика 

ЗДУПД ДИРЕКТОР 09.2022 г.  

5.Преглед на задължителната документация за началото на учебната 
година 

ЗДУД, ЗДУПД ДИРЕКТОР 09.2022 г.  

6.Подготовка на съпътстващата Образец 1 документация ЗДУД, ЗДУПД ДИРЕКТОР 09.2022 г.  

7.Изготвяне и утвърждаване на учебна документация ЗДУД, ЗДУПД ДИРЕКТОР 09.2022 г.  

8.Изграждане на родителски и ученически съвети по класове и 
училищен ученически съвет с цел разгръщане на инициативността на 
учениците и приобщаването им към училищния живот в училището 

Педагогически съветник  ДИРЕКТОР 09.2022 г.  

9.Запознаване на учениците и родителите с техните права и задължения 
произтичащи от ЗПУО, Правилника за организиране дейността в 
училището, Правилника за вътрешния ред, Механизма за 
противодействие на училищния тормоз 

Педагогически съветник  
ДИРЕКТОР 09.2022 г.  

10.Провеждане на първо анкетно проучване на новопостъпилите 
ученици  за регистриране на случаи на тормоз. 

Педагогически съветник  
ДИРЕКТОР 10.2022- 

11.2022 г. 
 

10.Създаване на условия и съдействие на ученическите паралелкови 
съвети за: 
а) провеждане на общо събрание и избор на общоучилищен ученически 
съвет и междукласни съвети (ученически парламент) 
б) обучение на членовете на ученическия парламент за решаване 
проблемите на ученическото самоуправление. 

Педагогически съветник  
ДИРЕКТОР 10.2022 г.  

4.2. Самооценяване:     
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ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТГОВАРЯ СРОК 
ФИНАНСИ-

РАНЕ 

• Съставяне на план за самооценяване ЗДУД, комисия ДИРЕКТОР до 27.09.2022 г.  

• Актуализиране на оценъчните документи и утвърждаването им 
от Директора 

ЗДУД, комисия ДИРЕКТОР до 27.09.2022 г.  

• Провеждане на самооценяването ЗДУД, комисия ДИРЕКТОР учебната 
2022/2023 
година 

 

• Изготвяне на доклад от комисията ЗДУД, комисия ДИРЕКТОР до 20.09.2023 г.  

 

4.3. Контролна дейност 

    

4.2.1. Педагогически проверки:     

 а) превантивни - при работа с ученици застрашени от отпадане от 
училище. 

ЗДУД, учители ДИРЕКТОР учебната 
2022/2023 
година 

 

 б) тематически - по подготовката на учениците по учебните предмети, за 
държавните зрелостни и квалификационни изпити. 

ЗДУД, ЗДУПД, учители ДИРЕКТОР учебната 
2022/2023 
година 

 

 в) текущи - по плана на директора и заместник –директори . 
ЗДУД,ЗДУПД,  учители ДИРЕКТОР учебната 

2022/2023 
година 

 

4.2.2. Администратевни проверки:     

а) на училищната документация, свързана с учебния процес – електронен 
дневник, лични картони, дневник, документация за отсъствия; 

ЗДУД, учители ДИРЕКТОР учебната 
2022/2023 
година 
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б)техническа и технологична документация за дуално обучение; 
ЗДУПД, методик ДИРЕКТОР учебната 

2022/2023 
година 

 

в) документи за материални и стокови дейности; ЗДУПД, гл. 
счетоводител, домакин 

ДИРЕКТОР Финансова 
2023 година 

 

г) документация по трудово-правни отношения с персонала; 

ЗДУД, административен 
секретар 

ДИРЕКТОР Финансова 
2023 година 

 

д) документация, свързана с финансовата дейност. 

ЗДУД, гл. счетоводител, 
домакин 

ДИРЕКТОР Финансова 
2023 година 

 

 

 


		2022-10-11T14:57:33+0300
	EMILIYA HRISTOVA KREMAKOVA




