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ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“ гр. Враца 

 ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 
 

 

I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и 

ученето в Република България (2021 – 2030) 

1. Ранно детско развитие 

2. Компетентности и таланти 

3. Мотивирани и креативни учители 

4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 
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6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето 

8. Учене през целия живот 

9. Ефикасно управление и участие в мрежи 

 

II. Приоритети на национално ниво за учебната 2022/ 2023 година 

1. Ранно детско развитие. Разширяване на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование. Ефективна социа-

лизация, качествено образование и грижи за всяко дете в задължителна предучилищна възраст.  

2. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Меж-

дуинституционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко дете 

и ученик.  

3. Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи, на търсещи или получили международна закрила и на деца 

със специални образователни потребности. 

4. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите спе-

циалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съ-

държание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

5. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специ-

алисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното 

учене и за формиращо оценяване на учениците, с акцент български език и литература, математика и профилирана подго-

товка.  
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6. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професио-

нални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и инова-

тивни методи на работа.  

7. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална 

подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение). 

8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диа-

лог. Ефективно включване на семейството като партньор, в частност и при обучението от разстояние в електронна среда. 

 

III.  Други приоритети на институцията 

 

1. Ефективна социализация, качествено образование и грижи за всяко дете.  

2. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. 

3. Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи, на търсещи или получили международна закрила и на деца 

със специални образователни потребности. 

4. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. 

5. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус формиране и усъвършенстване на професионални 

компетентности. 

6. Изграждане на професионални педагогически общности и методични обединения за споделяне на добри практики и осъ-

ществяване на професионална подкрепа. 

7. Подобряване на качеството на професионалното образование и осигуряване на условия за по-ефективни връзки с бизнеса и 

успешно прилагане на обучението в реална работна среда (дуалната система на обучение) на учениците от 11 и 12 клас и 

подготовка на областната образователна система за държавния план –прием за учебната 2021/2022 г.; 
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8. Създаване на условия за подобряване на дигиталната компетентност на педагогическите специалисти и насърчаване на по-

широко използване на информационните и комуникационни технологии в образователния процес и използване на образо-

вателни ресурси. Развитие на институционална култура за оползотворяване на възможностите на обучение в електронна 

среда от разстояние (не само по време на епидемия) в интерес на учениците.  

 

9. Обединяване усилията на училището, родителите и институциите  за постигане на по-висока степен на обхват и задържане 

на учениците в риск от напускане на образователната система и намаляване на безпричинните отсъствия. Методическа 

подкрепа за осигуряване на наставничество на  млади и новоназначени учители. 

 

10. Постигане на по-висока степен на обхват и задържане на учениците в риск от напускане на образователната система и на-

маляване на безпричинните отсъствия 

 

11. Ефективно взаимодействие между училището и териториалните органи на изпълнителната власт. 

 

12. Успешно поддържане сътрудничеството с фирмите – партньори за осъществяването на дуалната система на обучение на 

учениците от Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“, гр. Враца. 
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IV. Дейности за реализиране на националните и институционалните приоритети: 

№ Цели/мерки/дейности по: 
Срок за из-

пълнение 

Индикатори за изпълнение 

Отговорник Забележка 

Мерна 

единица 

(брой, %) 

Текуща 

стойност 

(Базови 

стой-

ности) 

Целева стой-

ност края на 

2022/ 2023  

(Планирани 

стойности) 

1. 
Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Междуинститу-

ционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко дете и ученик. 

1.1. 

Изработване на Стратегия за намаляване на напус-

налите ученици и ограничаване на отсъствията, 

План за намаляване на отсъствията на учениците, 

План за намаляване на агресията 

Септември 

2022 г.  
   

Директор,  

ЗДУТ, 

Т. Кръстева, 

В. Евденов  

 

 

1.2. 
Осигуряване на пълен обхват и обучение на уче-

ници подлежащи на задължително обучение. 

Септември 

2022 г.  
% 100 100 

Директор,  

К. Ангелов 

В. Евденов 

 

1.3. 

Своевременно осведомяване на родителите от 

класните ръководители за отсъствията на учени-

ците и получаване на информация за причините за 

неявяването. Търсене на съдействие от общест-

вени организации, социални работници и адми-

нистративните ръководства на населените места. 

Постоянен % 100 100 

Т. Кръстева 

 Д. Грозданова 

С. Дацов 

Р. Стоянова 

Р. Комитска 

К. Димитрова 

С. Кузова 

С. Костова 

Ц. Стоилова 

Д. Десподова 

А. Цветкова 

Л. Илиева 

Н. Златанова 

К. Ангелов 
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1.4. 

Обход на екип  № 4, включващ представители на 

учителския колектив, РПУ  IV район гр. Враца, за 

обхват на подлежащите ученици и такива непосе-

щаващи училище. 

Октомври 

2022г. 
% 100 2 

К. Ангелов 

В. Евденов 

 

 

1.5. 

Осъществяване на контрол за редовно вписване на 

отсъствията в електронния дневник от учителите и 

класните ръководители. 

2 пъти на 

срок 
   

Директор, 

ЗДУД 

 

1.6. 

Идентифициране на застрашените от отпадане 

ученици чрез изготвяне на индивидуална оце-

нъчна карта на класа. 

При необхо-

димост 
   

Т. Кръстева  

Д. Грозданова 

С. Дацов 

Р. Стоянова 

Р. Комитска 

К. Димитрова 

С. Кузова 

С. Костова 

Ц. Стоилова 

Д. Десподова 

А. Цветкова 

Л. Илиева 

Н. Златанова 

 

 

1.7. 

Отпускане на еднократни стипендии за ученици в 

неравностойно положение за завършили основно 

образование. 

При необхо-

димост 
   

Директор,  

ЗДУД 

Д. Грозданова 

С. Дацов 

Р. Стоянова 

Р. Комитска 

К. Димитрова 

С. Кузова 

С. Костова 

Ц. Стоилова 

Д. Десподова 

А. Цветкова 
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Л. Илиева 

Н. Златанова 

 

1.8. 
Подпомагане на учениците в неравностойно поло-

жение с помагала. 
Постоянен    

Директор,  

ЗДУД 

 

1.9. 

Индивидуални консултации със застрашени от от-

падане ученици и родителите им и оказване на 

личностна подкрепа. 

По график    

ЗДУД , 

Учители по пред-

мети 

 

1.10. 
Заплащане на карти за пътуване на ученици от 

други населени места. 

Целого-

дишно 
   

Директор,  

счетоводител 

 

1.11 
Заплащане на таксата за общежитие на учениците 

ползващи услугата. 

Целого-

дишно 
   

Директор,  

счетоводител 

 

1.12 
Участие в проекти, програми, занимания по инте-

реси и доброволчески инициативи. 
Постоянен    

Директор,  

Екип - проекти 

 

2. 
Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи, на търсещи или получили международна закрила и на деца със специ-

ални образователни потребности. Дейности за превенция на агресията и тормоза. 

2.1. 

Участие в проект за работа с ученици с изявени 

дарби, подготовка за участието им в състезания на 

различни нива. Раздаване на морални и матери-

ални награди на изявените ученици.  

Постоянен % 

100 

 

Директор, 

ЗДУД, 

всички учители 

по предмети 

 

 

2.2. 

Работа с деца от уязвими групи, застрашени от от-

падане от училище, и включването им в групите по 

„Занимания по интереси“ 

Окомври – 

Юни 
% 

100 

 

Т. Кръстева, 

 К. Ангелов,  

К. Димитрова 

Ръководители на 

групите 

 

2.3. 

Изготвяне на индивидуални учебни програми на 

ученици със СОП от учителите по учебни дисцип-

лини. Работа на ресурсен учител и помощник на 

учителя на учениците със СОП. 

 

 

 

Октомври 

% 100 

 

А. Цветкова,  

Д. Грозданова,  

С. Кузова,  

М. Маринова,  

М. Александрова 

Т. Кръстева 

Л. Илиева 
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С. Дацов 

2.4 
Провеждане на интердисциплинарен урок с учас-

тието на ЦСОП – Враца.   

Септември   

 

А. Цветкова 

Т. Кръстева, 

В. Иванова 

 

   2.5. 
Провеждане на дейности за превенция на агреси-

ята и тормоза в училище, съгласно приетия план.  

Постоянен % 100 

 

В. Евденов  

К. Димитрова 

К. Ангелов 

 

3. 

Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на подкрепа на педагогическите специалисти за осъществя-

ване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междуп-

редметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

3.1. 

Мотивиране на учителите за изготвяне и провеж-

дане на иновативни уроци и работа в екип между 

методичните обединения. 

Постоянен

   
% 100  

Директор,  

ЗДУД, 

председатели на 

МО 

 

3.2. 
Създаване на училищна е-библиотека с ресурси по 

учебни дисциплини. 
Постоянен    

ЗДУД, 

Учители по ИТ 
 

3.3. 
Провеждане на интердисциплинарни уроци и при-

лагането им чрез междупредметни връзки. 

 По пре-

ценка на 

учителите 

% 100  

Т.Кръстева 

В. Евденов 

 Д. Грозданова 

С. Дацов 

Р. Стоянова 

Р. Комитска 

К. Димитрова 

С. Кузова 

С. Костова 

Ц. Стоилова 

Д. Десподова 

А. Цветкова 

Л. Илиева 

Н. Златанова 

Ж. Димитрова 

М. Младенов 

Т. Илиев 
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Г. Гетовска 

М. Костова 

М. Йорданова 

М. Александрова 

К. Григоров 

Н. Пановска 

3.4. 
Оценяване с помощта на елктронни смарт тестове 

– абонамент на училищно ниво.  

По преценка 

на учителите  
% 100  

Т. Кръстева 

В. Евденов 

 Д. Грозданова 

С. Дацов 

Р. Стоянова 

Р. Комитска 

К. Димитрова 

С. Кузова 

С. Костова 

Ц. Стоилова 

Д. Десподова 

А. Цветкова 

Л. Илиева 

Н. Златанова 

Ж. Димитрова 

М. Младенов 

Т. Илиев 

Г. Гетовска 

М. Костова 

М. Йорданова 

М. Александрова 

К. Григоров 

Н. Пановска 

 

  3.5. 
Осигуряване на условия и възможности за подоб-

ряване на компетентностите на педагогическите 
Постоянен 

% 100 

 

Т. Кръстева 

В. Евденов 

 Д. Грозданова 

С. Дацов 
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специалисти за ефективно изпълнение на изисква-

нията на изпълняваната работа и за кариерно раз-

витие чрез квалификационна дейност.  

Р. Стоянова 

Р. Комитска 

К. Димитрова 

С. Кузова 

С. Костова 

Ц. Стоилова 

Д. Десподова 

А. Цветкова 

Л. Илиева 

Н. Златанова 

Ж. Димитрова 

М. Младенов 

Т. Илиев 

Г. Гетовска 

М. Костова 

М. Йорданова 

М. Александрова 

К. Григоров 

Н. Пановска 

4. 

Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на 

дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на 

учениците, с акцент български език и литература, математика и професионална подготовка. 

4.1. 
Добра техническа осигуреност на участниците в 

ОРЕС с цел качествено обучение. 
Септември % 100 100 Директор  

4.2. 

Повишаване на професионалните умения и компе-

тентности на учителите при планиране и осъщест-

вяването им в ОРЕС. 

При необхо-

димост 
% 100  ЗДУД  

4.3. 

Провеждане на обучения за повишаване на диги-

талната компетентност както на участниците в 

ОРЕС. 

При необхо-

димост 
% 100  

Ц. Стоилова 

С. Дацов 

М. Александрова 

 

5. 
Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални ком-

петентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и иновативни методи на работа. 
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5.1. 

Изготвяне на портфолио съгласно Наредба № 15 

от 22.07.2019 г.  за статута и професионалното раз-

витие на учителите, директорите и другите педа-

гогически специалисти – атестиране на педагоги-

чески специалисти.  

Октомври % 100 25 Директор,  

ЗДУД, 

Т. Кръстева 

 Д. Грозданова 

С. Дацов 

Р. Стоянова 

Р. Комитска 

К. Димитрова 

С. Кузова 

С. Костова 

Ц. Стоилова 

Д. Десподова 

А. Цветкова 

Л. Илиева 

Н. Златанова 

Ж. Димитрова 

М. Младенов 

Т. Илиев 

Г. Гетовска 

В. Евденов 

М. Йорданова 

М. Александрова 

К. Григоров 

Н. Пановска 

 

5.2. 

 Подобряване на компетентностите на педагоги-

ческите специалисти по приетия план за квалифи-

кация.  

Постоянен  % 100  Директор  

5.3. 
Мотивиране на учителите за придобиване на по-

висока ПКС. 

Учебна 

2022/2023 г. 

% 100  Директор  

6. 
Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. 

Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение). 
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6.1. 

Споделяне на добри практики и осъществяване на 

професионална подкрепа чрез работата на мето-

дични обединения 

Постоянен 

% 100 

 

 

 Председатели на  

МО 

 

 

 

6.2. 
Осъществяване на професионална подкрепа чрез 

работата на педагогическо наставничество. 
Постоянен 

  

 

Г. Гетовска 

А. Цветкова 

Ц. Стоилова 

М. Маринова 

 

6.3. 

Реализиране на съвместни проекти с партниращи 

организации –община, читалище, регионална биб-

лиотека и др. 

Постоянен % 100  
Росица Стоянова 

Стефани Кузова 

 

6.4. 

Продължаване на партньорство с бизнеса в града, 

търсене на фирми – партньори. Партньорство с 

Минно – геоложки институт.  

Постоянен % 100  

Директор,     

 Г. Гетовска 

Д. Десподова 

Т. Илиев 

М. Младенов 

Н. Златанова 

С. Дацов 

Р. Стоянова 

Цв. Стоилова 

 

7. 
Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефек-

тивно включване на семейството като партньор, в частност и при обучението от разстояние в електронна среда. 

7.1. 
Взаимодействие с родителите: провеждане на ро-

дителски и индивидуални срещи и консултации. 
Постоянен % 100  

Д. Грозданова 

С. Дацов 

Р. Стоянова 

Р. Комитска 

К. Димитрова 

С. Кузова 

С. Костова 

Ц. Стоилова 

Д. Десподова 

А. Цветкова 
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Л. Илиева 

Н. Златанова 

В. Евденов  

 

7.2. 

Информиране на родителите за съдържанието на 

основните нормативни и училищни документи.  

Предоставяне на информация за резултатите от 

учебната дейност, консултиране по проблеми, ре-

шаване на конфликти и налагане на санкции и др. 

През учеб-

ната година 
% 100  

Д. Грозданова 

С. Дацов 

Р. Стоянова 

Р. Комитска 

К. Димитрова 

С. Кузова 

С. Костова 

Ц. Стоилова 

Д. Десподова 

А. Цветкова 

Л. Илиева 

Н. Златанова 

 

 

7.3. 

Включване на родителите при организиране на 

училищни дейности и в процеса на кариерното 

информиране, ориентиране и развитие на учени-

ците – съвместно с Кариерен център.  

През учеб-

ната година 
% 100  

Д. Грозданова 

С. Дацов 

Р. Стоянова 

Р. Комитска 

К. Димитрова 

С. Кузова 

С. Костова 

Ц. Стоилова 

Д. Десподова 

А. Цветкова 

Л. Илиева 

Н. Златанова 

В. Евденов 

 

 

8. Реализиране на институционалните приоритети 
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8.1. 

Повишаване на професионалните умения и компе-

тентности на учителите чрез обучения, вътрешни 

и изнесени – по график, съгласно плана за квали-

фикация.  

Постоянен % 100  Директор, ЗДУД 

 

8.2. 

Повишаване качеството на обучение чрез провеж-

дане на интердисциплинарни уроци, участие в 

олимпиади, проекти и състезания по дисциплини. 

Постоянен % 100  

А. Цветкова,  

Д. Грозданова,  

С. Кузова,  

М. Маринова,  

М. Александрова 

Т. Кръстева 

Л. Илиева 

Р. Стоянова 

 Д. Десподова 

Г. Гетовска 

 Ц. Стоилова 

 

8.3. 

Участие в състезания на училищно, регионално и 

национално ниво – „VI Национален конкурс по ис-

тория,“ „Най-добър млад строител“ и „Млади та-

ланти в модата“. 

Октомври, 

 Март,  

Април 
% 100  

А. Цветкова 

Г. Гетовска 

Т. Илиев 

М. Младенов 

Д. Десподова 

Н. Златанова 

С. Дацов 

Р. Стоянова 

Ц. Стоилова 

 

8.4. 
Организиране и провеждане на  състезание на учи-

лищно ниво – „Млади дизайнери“. 
май    

Р. Стоянова 

Ц. Стоилова 

 

9. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2022/2023 година  

9.1. НП „Без свободен час“ - кандидатстване  Постоянен % 100  Директор, ЗДУД  

9.2. НП „Бизнесът преподава“ - кандидатстване Септември %   Директор, ЗДУД  

9.3. НП „Иновации в действие“ - кандидатстване Октомври  %   Директор, ЗДУД  

9.4. 

НП „Информационни и комуникационни техноло-

гии (ИКТ) в системата на предучилищното и учи-

лищното образование“ - кандидатстване 

Постоянен %   

Директор, ЗДУД  

https://web.mon.bg/bg/101113
https://web.mon.bg/bg/101113
https://web.mon.bg/bg/101113
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9.5. 
НП „Подкрепа на образователните медиатори и 

социалните работници“ 
Декември    

Директор, ЗДУД  

9.6. НП „Професионално образование и обучение“ Постоянен    Директор, ЗДУД  

9.7. 
НП „Oптимизиране на вътрешната структура на 

персонала“ 
Постоянен    

Директор, ЗДУД  

10. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

10.1 ОП „Околна среда” - ПУДООС Постоянен    Директор, ЗДУД  

11. Изпълнение на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН 

11.1 

Клубове по занимания по интереси: 

 „Млад журналист“,  

„Химията в нашия живот“,  

„Фотография“,  

„Тенис на маса“ 

„Бадминтон“ 

„Аксесоари от кожа“ 

Октомври - 

Юни 
   

Д. Грозданова 

Л. Илиева 

Р. Стоянова 

К. Григоров 

Н. Пановска 

 

11.2 Общински есенен спортно-туристически празник 
Октомври - 

Ноември 
   

К. Григоров 

Н. Пановска 

 

11.3 
Ученически игри. Правила за провеждане МОН.  

Октомври - 

Юли 
   

К. Григоров 

Н. Пановска 

 

11.4 
Общински зимен спортно - туристически празник Януари    

К. Григоров 

Н. Пановска 

 

11.5 
 Училищен турнир по тенис на маса Март    

К. Григоров 

Н. Пановска 

 

11.6  Общински пролетен спортно – туристически 

празник  
Април    

К. Григоров 

Н. Пановска 

 

11.7 
 Училищен турнир по волейбол Май    

К. Григоров 

Н. Пановска 

 

11.8 ХХIII Международен конкурс за компютърна ри-

сунка и колаж „Творчество без граници” 

Април 2023 

г 
   

М. Александрова 

С. Дацов 

 

11.9 Международен екологичен форум „Сребърна” 

(Национален конкурс за ученически проекти по 

екология и опазване на околната среда „Сребърна 

– 2023”; Международен конкурс за рисунка, есе, 

Юни 2023 г.    

Л. Илиева 

В. Евденов 

Т. Кръстева 

М. Костова 

 

https://web.mon.bg/bg/101130
https://web.mon.bg/bg/101130
https://web.mon.bg/bg/101124
https://web.mon.bg/bg/101116
https://web.mon.bg/bg/101116
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стихотворение, разказ на тема „Планетата Земя – 

безценен дар”) 

11.10 

Международен конкурс за детска рисунка „С 

очите си видях бедата” 

Общински–до 

31.03.2023 г.;  

Областен – до 

30.04.2023 г.; 

Национален – 

до 30.06.2023 

г 

   

С. Дацов 

Р. Стоянова 

К. Григоров 

 

11.11 VI Национален исторически конкурс и национална 

конференция за историческа памет – „Будител“ 

Ноември 

2022 г. 
   

А. Цветкова 

Д. Грозданова 

 

11.12 Национален конкурс по гражданско образование 

„Хората – еднакви и различни” 

Декември 

2022 г 
   

В. Евденов 

К. Димитрова 

 

11.13 

Ден на Земята 
22 Април 

2023 г. 
   

Л. Илиева 

Т. Кръстева 

  

 

11.14 Национална конференция по гражданско образо-

вание „Семейство – училище – общество“ 
Март 2023 г    

В. Евденов 

К. Димитрова 

 

11.15 

Световен ден на околната среда 
5 Юни 2023 

г. 
   

Л. Илиева 

Т. Кръстева 

 

 

11.16 
Национален ученически журналистически кон-

курс „Григор Попов” 
Март 2023 г.    

Д. Грозданова 

А. Цветкова 

 

 

11.17 Национални конкурси по науки и технологии с 

ученици от VІІІ до ХІІ клас по природни науки, 

приложно-технически науки и естествени науки 

(икономика, програмни продукти, химия, ХВП, ел. 

прибори, устройства и комуникационни средства, 

физика, астрономия, космос, биотехнологии, био-

логия, екология, енергийна ефективност) 

Юни 2023 г    

Л. Илиева 

С. Костова 

М. Костова 

Т. Кръстева 

 

11.18 
Турнир по английска реч и дебати 

Ноември 

2022 г. –  
   

Р. Комитска 

С. Костова 
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Април 2023 

г 

11.19 Национален конкурс по фотография „Фотопри-

казки” 

Октомври 

2022 г 
   

Р. Стоянова 

С. Кузова 

 

11.20 Национален конкурс по народно приложно изкус-

тво „От Коледа до Васильовден” 

Декември 

2022 г. 
   

С. Дацов 

А. Цветкова 

 

11.21 
Национална изложба-конкурс „Трифон Зарезан” 

14 Февруари 

2023 г 
   

С. Дацов 

А. Цветкова 

 

11.22 
Национален ученически конкурс „Българските ар-

хитектурни паметници в макети“ 
Март 2023 г    

Г. Гетовска 

Д. Десподова 

М. Младенов 

 

11.23 Национален конкурс по народно приложно изкус-

тво „Лазарка мома гиздава” 

Април 2023 

г 
   

С. Дацов 

А. Цветкова 

 

11.24 Национален конкурс „Мадарският конник – сим-

вол на историческото минало и европейското бъ-

деще на България“ 

Май 2023 г. 

   
А. Цветкова 

Т. Кръстева 

 

11.25 Национален конкурс за стихотворение и есе „Жи-

веем в земята на Ботев” 

Май 2023 г. 
   

С. Кузова 

А. Цветкова 

 

11.26 Национален ученически конкурс „Моята Бълга-

рия“ за художествена фотография 

07-08 Юли 

2023 г. 
   

Р. Стоянова 

А. Цветкова 

 

11.27 Национален конкурс за рисунка и приложно из-

куство „Нарисувай историята“  

Март 2023г. 
   

Р. Стоянова 

А. Цветкова 
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ІІ. График за заседанията на Педагогическия съвет на образователната институция. 

№ Срок Тематика 

1. месец сеп-

тември 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Избор на секретар на Педагогическия съвет 

2. Приемане на Училищни учебни планове в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“, гр.Враца за учебната 

2022/2023 година 

3. Избор на комисии за организиране дейността на училището през учебната 2022/23 година. 

4. Приемане формите на обучение в  Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“, гр.Враца за учебната 2022/2023 

година 

5. Избор на методични обединения 

6. Предложения за сформиране на групи занимания по интереси. 

7. Гласуване на учебни планове по разширена професионална подготовка  по класове и паралелки. 

8. Предложения за сформиране на групи по спортни дейности. 

9.Избор на комисия за атестиране на педагогически специалисти – изготвяне на критерии. 

10. Избор на наставници на новоназначените млади педагогически специалисти. 

11. Избиране на координатор по приобщаващото образование. 

12.Предложения за заплащане на средношколско общежитие на ученици от училищния бюджет на гимназията. 

13.Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. 
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14.Приемане на План за дейностите по БДП за учебната 2022/2023 година 

15. Приемане на План на УКБППМН за учебната 2022/2023 година 

16. Приемане на План  на училищна комисия по превенция на насилието  противодействие на училищния тормоз в гимназията 

за учебната 2022/2023 година 

17.Приемане на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемиологична обстановка в училището за учеб-

ната 2022/2023година. 

  
Приоритет- Стартиране  на новата учебна година 

2. месец сеп-

тември 

1.Приемане актуализиран Правилник за дейността на училището. 

  2.Приемане годишен план за дейността на училището. 

3.Приемане план за дейността на педагогическия съвет. 

4.Приемане  Мерки за повишаване качеството на образованието през учебната 2022/2023 година 

5.Приемане - План за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2022/2023 година 

6.Приемане - Правила за участие на педагогическите специалисти в квалификационната дейност . 

7.Запознаване с графиците за учебната 2022/2023 година 

8. Одобряване списък на ученици за самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 година 

9.Приемане на график за провеждане дуална система на обучение за учениците в XI и  XII клас.(в реална работна среда). 

10. Приемане на Актуализирана  Стратегия на училището 2020 – 2024 г. 
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11 .Приемане на програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. 

 

12.Запознаване с плана за контролна дейност на директора за учебната 2022/2023г. 

     

3. месец ок-

томври 

1. Приемане на План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата в Професионална гимназия „Димитраки Хаджи-

тошин“,гр.Враца за учебната 2022/2023 година 

   2. Приемане на списък на ученици, които ще получават стипендии за І срок на учебната 2022/2023г. 

 3. Анализ на резултатите от проведеното входно равнище по учебни предмети. 

4.Информация от класни ръководители по задържане на подлежащите на задължително обучение ученици.  

5.Одобряване на списък с ученици за освобождаване от ФВС за първия срок на учебната 2022/2023г. 

  7.Приемане на индивидуални учебни програми за ученици със СОП. 

   

4. Месец но-

ември 

1.Приемане на план за обща подкрепа на личностно развитие. 

  3. Обсъждане на проблеми в УВП по учебни дисциплини и действия по преодоляването им. 

3.Информация за ритмичността на изпитванията и посещаемостта на учениците. 

4.Разглеждане дейността на МО. 
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5. месец де-

кември 

1. Информация за  ученици, идентифицирани като проблемни и застрашени от отпадане. 

  2.Обсъждане на държавния план-прием в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“,гр.Враца за учебната 2023/2024 

година 

3. Обсъждане на проблеми в УВП по учебни дисциплини и действия по преодоляването им. 

4. Анализ за ритмичност в изпитванията на учениците. 

5.Доклад на учителите - методици за провеждане на обучението в реална работна среда с учениците в XI и XII клас 

 

6. месец яну-

ари 

1.Доклад на класните ръководители  за движение на учениците и резултатите от обучението  през първия срок на учебната 

2022/2023 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Информация за ученици с по-голям брой отсъствия  и начините  на работа с тях. 

3.Информация от проведената сесия  с ученици СФО и приравнителни изпити за ученици от други училища. 

4. Мерки за намаляване на броя на учениците, които напускат училище(преминават  в СФО) 

 5.Доклад на учителите - методици за провеждане на обучението в реална работна среда с учениците в XI и XII клас. 

 

7. месец фев-

руари 

1. Актуализиране на списъка на ученици, които ще получават стипендии през втория  срок на учебната 2022/2023 година 

  
2. Доклад  на Директора за резултатите от контролната дейност през І срок на учебната 2022/2023 година. 

3. Анализ на ниво на компетентности на ученици по БЕЛ и математика. 
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4.Доклад на класните ръководители за резултатите от УВП през първия срок на 2022/2023г. 

5. Доклад на учителите - методици за провеждане на обучението в реална работна среда с учениците в XI и XII клас. 

 

 

 

8. месец март 1. Споделяне на знания и опит – иновативни практики в професионалната подготовка на учениците – компетентностен 
подход и образователни резултати. Работа в електронна среда (работа с ел. платформи). 

2. Подготовка за провеждане на пробни НВО и ДЗИ 

   

9. април 1.Анализ на резултатите от проведените пробни НВО и ДЗИ. Пропуски и мерки за тяхното преодоляване. 

  
2.Определяне на комисия за организация и  реда за прием и записване на ученици в 8 клас в Професионална гимназия „Ди-

митраки Хаджитошин“,гр. Враца за учебната 2023/2024 година. 

 

10. май 1.Избор на комисия по организиране, провеждане и видеонаблюдение за НВО 10 клас и ДЗИ 12 клас. 

  
2. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени  учители от Професионална гимназия „Димитраки 

Хаджитошин“, гр.Враца по случай 24 май. 

3. Доклад на учителите - методици за провеждане на обучението в реална работна среда с учениците в XI и XII клас 

4. Доклад на класния  ръководител за движение на ученици  и резултати от обучението в 12 клас през учебната 2022/2023 го-

дина 

  
5. Организация и провеждане на ДЗИ, ДЗИПКС и Национално външно оценяване 
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11. юни 1.Доклад на класните  ръководители за движение на ученици  и резултати от обучението в 8-11 клас през учебната 2022/2023 

година 

  
2Доклад за  проведената квалификационната дейност през учебната  2022/2023г.. 

3.Отчет на дейността на действащите комисии в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“, гр.Враца. 

4. Доклад на учителите - методици за провеждане на обучението в реална работна среда с учениците в XI и XII клас. 

 

12. юли 1.Запознаване с проект на Списък- Образец №1 за следващата учебна година. 

  
2. Обсъждане на преподавателската заетост. 

3. Доклад-анализ за приключване на учебната година за 10 клас. 

4.Запознаване с Доклад – анализ за резултатите от образователно-възпитателния процес  през учебната 2022/2023 година 

5. Доклад на учителя-методик за провеждане на обучението в реална работна среда с учениците в XI клас 
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