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Раздел I.
КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
Цялостната дейност на ПГПСТТ „Г.С.Раковски” гр. Плевен през учебната 2020/2021
година протече съгласно залегналите в годишния план за дейността на училището. През
изтеклата година в училището се обучаваха 120 ученика - 105 ученика в дневна форма, разделени
в 6 паралелки, 15 в самостоятелна форма и 26 ученика в ученическото общежитие.
Създадена е система за организация по дейности, съгласуваност и отчетност на
резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно-възпитателният процес.
Стратегически силни стъпки са направени в областта на планирането на образователновъзпитателния процес, което е важна предпоставка за усъвършенстване качеството на
организацията, структурата и методиката на обучение в училище.
През изтеклата година двама колеги защитиха успешно трета професионалноквалификационна степен и един колега пета. Тези резултати в образователно-възпитателния
процес са постигнати благодарение на създадения микроклимат в колектива и нормални условия
за работа. Постигнати са успехи в следните направления:
Подобрено е присъствието на учениците в час
гимназията съществува спокойна атмосфера за ефективно провеждане на образователновъзпитателния процес. Във връзка с честване патронния празник на училището са проведени
различни он – лайн инициативи поради Ковид мерките, които преминаха при голяма активност и
интерес от страна на учениците.
Проблем на гимназията продължава да бъде слабата мотивация за учебен труд на
учениците и големият брой отсъствия от часове. Има какво да се желае по отношение на работата
ни с родителите на проблемните ученици.
Като цяло може да се направи извода, че през учебната 2020/2021 година колективът ни
отговорно изпълняваше професионалните си ангажименти.
През новата учебна 2021/2022 година е необходимо:
1. Да се прилага по-гъвкав интеграционен подход при работата с проблемните ученици за
намаляване брой на слабите оценки и неизвинени отсъствия.
2. Да се осъзнае необходимостта от повишаване на квалификацията като средство за
подобряване качеството на учебния процес.
3. Продължаване на работата за обогатяване на материално-техническата база.
4. Подобряване на връзката класен ръководител-възпитател-родител.

5. Задълбочаване на интеграцията с базовите фирми за осигуряване качество на
професионалната подготовка
Раздел ІІ.
1.МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Мисия на гимназията е подготовката на кадри в областта на строителната механизация,
способни да се реализират успешно на пазара на труда, личности с ясна гражданска позиция и
морал. Важна предпоставка за осъществяването на тази цел е подготовката на новата учебна
година и изпълнението на план-приемът за нови ученици. Подготвяме средни специалисти,
реализиращи се в различни сфери на обществения живот с придобитите в училището
професионални умения и компетенции по различни професии, което ги прави търсени
специалисти на пазара на труда.
2.ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Обновената и добре поддържана МТБ и машинен парк на ПГ по подемна, строителна и
транспортна техника „Г.С.Раковски” - Плевен са важна предпоставка за повишаване качеството
на образованието, възможността за реализация по повече от една професия, успешна работа по
проекти, осъществяване на успешно взаимодействие със социалните партньори и работодателски
организации, обучение в условията на модерна учебна среда и наличието на общежитие, прави
училището привлекателно за учениците от нашата и други общини и области.
Чрез висококвалифицирани педагози училището се стреми да формира знания и
личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към
гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие.
3.ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО
1. Повишаване качеството на образованието
2. Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система
3. Повишаване на професионалните умения и компетенции чрез учене през целия живот.
4. Усъвършенстване на механизмите за координация и сътрудничество на институциите,
имащи отношение към професионалното образование в региона
5. Повишаване ефективността на сътрудничество между професионалното образование и
бизнеса
4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
1. Издигане на европейско ниво на подготовката на учениците.
2. Усъвършенстване на работата с изоставащите и застрашени от отпадане ученици.
3. Показване на практическото приложение в професията на изучаваното учебно
съдържание.
4. Утвърждаване на облика на гимназията и чувството за принадлежност към нея у всеки
възпитаник.
5. Обогатяване на материалната база.
6. Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми
на методи на обучение и възпитание.
5.ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
1. Повишаване резултатите от образователно-възпитателния процес чрез подобряване
организацията на работа и повишаване професионалната подготовка, компетентност и
квалификация на педагогическите кадри.
2. Подобряване на вътреучилищната квалификационна и методическа дейност.
3. Повишаване на изискванията при подбор на педагогически и обслужващ персонал.
4. Задоволяване на специфичните потребности и интереси на учениците чрез ефективно
използване на материално-техническата база.
5. Задълбочаване на контактите с обществени организации, институции и фирми, отворени
за проблемите на училището и привличането им в процеса на осигуряване високо
качество на професионалната подготовка.

6. Привличане и приобщаване на родителите и училищното настоятелство за активно
участие в решаването на училищни проблеми.
7. Обвързване развитието на училището с приоритетите за подобряване състоянието и
развитието на пътната инфраструктура, залегнали в Стратегията за развитие на Област
Плевен.
Раздел III.
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
А.
Образователно-възпитателна дейност :
1. Контрол върху спазването изискванията на Наредба № 11 от 01.09 2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците
Срок : учебна 2021/2022
Отг.: Директор, ЗДУД, ЗДУПД
2. Анализ на резултатите от входящото и изходящото ниво на знания на учениците по ДОИ.
Срок: м.ІХ-Х.2021; м.V-VІ.2022
Отг.: ЗДУД и учителите
3. Ефективна организация на уроците по теория и практика с цел подготовката на учениците за
пълноценна реализация на пазара на труда
Срок : м.ІХ.2021; м. ІІ.2022
Отг.: ЗДУПД, учителите по ПП
4. Дейностите по гражданското образование и възпитание в часовете на класа и извънкласната
дейност, обвързани със следните конкретни действия:
Разработване на годишни тематични разпределения за часа на класа.
Срок : ІХ, 2021
Отг.: кл.р-ли
Изготвяне на план за спортните и туристическите прояви на училището.
Срок : ІХ, 2021
Отг.: учител.по ФВС
Избор на съвет на класа за всяка паралелка
Срок : 30.09.2021
Отг.: кл.р-ли
Организиране на ученически екскурзии с учебна цел до исторически, културни и
природни забележителности в Плевен.
Срок : м. XI.2021; м. IV.2022
Отг.: учител.по ФВС
Б.
Квалификационна дейност :
Провежда се на принципите на автономност, доброволност и непрекъснатост. Акцентът
се поставя върху научната, педагогическата и методическата подготовка на учителите. Важно
място в квалификационната работа заемат изработването и обсъждането на учебни програми по
РП, РПП и ДП, подготовка и провеждане на ДЗИ и ДИ за придобиване на СПК. В гимназията са
сформирани две методически обединения: на учителите по общообразователни дисциплини и по
професионална подготовка. Годишни планове за дейността на МО се изработват и приемат до
08.09.2021 г.
Отг.: председателите на МО
Основни форми на квалификационна дейност са: лекции, семинари, открити уроци,
дискусии и обсъждане, които да се заложат в плановете на отделните комисии. За повишаване на
квалификацията си учителите могат да използват също задочна форма на обучение и
квалификационни курсове за ПКС.
Срок : учебната 2021/2022год.
Отг.: Предс. на квалиф.комисия
В.
Взаимодействие с факторите на социалната среда
1. Организиране на родителски събрания.
Срок : м. IX.2021; м. II.2022
Отг. : Директор
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

на по-важните дейности в училище през 2021/2022 учебна година
ДЕЙНОСТ
1.Провеждане на поправителна сесия
2.Провеждане на ДИ за СПК
3.Изготвяне на училищната документация и приемането и на ПС
4.Настаняване на учениците в
общежитието
5.Откриване на учебната година
6.Изготвяне на график за писмените
изпитвания за І-я срок
7. Родителски събрания
8.Ден на независимостта на България
9.Утвърждаване на Списък-Образец № 1

СРОК

ОТГОВОРНИК

м.Септември
01.09-09.09.21
09.09-11.09.21
09.09.2021

Директор
ЗДУПД
Директор
Педагогически съвет

14.09.2021
15.09.2021

Възпитатели
Директор, А.Розинова

21.09.2021
21.09.2021
22.09.2021
24.09.2021

Учителите
Директор
А. Ангелов
Директор

м.Октомври
1.Провеждане на занятие за евакуация
12.10.2020
2.Обсъждане и обобщаване на резултатите
от входящото ниво на знанията на учениците. 20.10.2021
3.Приемане на списък на ученици
стипендианти от ПС
15.10.2021
4.Запознаване на учениците от ХІІ
клас с националните изпитни програми за провеждане ДЗИ и ДИ за СПК
26.10.2021
5.Турнир по волейбол и тенис
28.10.2021
6. Есенна ваканция
30.10-01.11.21
м.Ноември
1. Отбелязване Деня на народните будители
01.11.2021
м.Декември
1.Честване на “Плевенската епопея”
10.12.2021
2.Изработване на предложение за план
прием за учебната 2021/2022 г.
10.12.2021
3.Сключване на договори за учебна и производствена практика на ХІ и ХІІ клас
14.12.2021
4. Провеждане на турнири по тенис на маса
и шах с учениците от общежитието
16.12.2021
5. Коледни тържества
21.12.2021
6. Коледна ваканция
24.12-03.01.22

В. Йорданов
Учителите
Кл. ръководители
Директор
И. Панков
Директор
Хр. Лазарова
А. Ангелов
Директор
Директор
Възпитатели
ЗДУД
Директор

м.Януари
1. Изпитна сесия с учениците от СФО и
05-31.01.2022
поправителни изпити с ученици от ХІІ клас
2.Организиране и провеждане на
ДИ за СПК
21.01.2022
3.Изготвяне на доклад-анализи на всички
комисии и МО за І срок
28.01.2022
4. Открит урок по математика
м.01.2022
5. Краен срок за оформяне на
оценките за първия срок
28.01.2022
м.Февруари

Директор
Директор, ЗДУПД
Председатели на
комисии и МО
Ю. Николова
ЗДУД, учителите

1.Междусрочна ваканция
01.02.2022
2.Педагогически съвет за отчитане
на резултатите от първия учебен срок
на учебната 2021/2022г.
29.06.2022
3. Утвърждаване на седмично разписание за втория срок
02.02.2022
4. Начало на втори учебен срок
02.02.2022
5. Подаване на заявления за ДЗИ/ДИППК 2022г. 03-18.02.2022
6.Изготвяне на график за
писмени изпитвания през ІІ-я срок
11.02.2022
6. Отбелязване на годишнината от
обесването на В.Левски
18.02.2022
7. Актуализиране на списък на ученици
23.02.2022
стипендианти от ПС
8.Организация и провеждане на училищен
м.02.2022
кръг на Олимпиада по техническо чертане
9. Национално състезание «Най-добър млад
м.02.2022
автомонтьор и водач на МПС»
10.Родителско събрание
24.02.2022
1.3-и март -Национален празник
2.Вътрешно училищен турнир по футбол

м.Март
02.03.2022
24.03.2022

Директор
Директор
Директор
ЗДУД, ЗДУПД
Учителите
Ю. Николова
Кл. ръководители
инж. Г. Цонева
ЗДУПД
Директор
А. Ангелов
учител ФВС

м.Април
1. Пролетна ваканция :
- за VIII, ІХ, Х и ХІ класове
2. Пролетна ваканция ХІІ клас
3. Патронен празник
4. Изготвяне и представяне на материали за
историята на училището от ученици
за празника на училището.
5.Състезание по управление
На МПС кат. В с ученици от XI и XII клас
по повод честване празника на училището.

01-10.04.2022 Директор
07.04-10.04.2022
Директор
м.15.04.2022
Комисия
ЗДУД
А. Розинова
м.04.2022
В. Кунчев
м. 04.2022

м.Май
1. 9 май – Ден на Европа
09.05.2022
2. Последен учебен ден за ХІІ клас
12.05.2022
и изпращане на випуск 2022
3.24 май-Ден на българската просвета и култура 20.05.2022
4. Абитуриентски балове
21-27.05.22
5.Седмица на книгата – посещение на
31.05.2022
РБ ,,Христо Смирненски” – Плевен
1.Честване на 2 юни
2.Държавни изпити за СПК- практика
3. Отбелязване на международния ден за
опазване на околната среда.
4. НВО за Х клас
5.Провеждане на практическо обучение
”Защита на населението при бедствия и
аварии” с ученици от Х клас
6.Връчване на дипломи випуск 2022

м.Юни
02.06.2022
до 06.06.22
10.06.2022

В. Петков
А. Ангелов
Ю. Николова, А. Розинова
А. Розинова
Ю. Николова
А. Розинова

А. Ангелов
Директор, ЗДУПД
Класни ръководители

14-16.06.22

Директор, ЗДУД

21.06.2022
22.06.2022

В. Йорданов, ЗДУПД
Директор

7. Краен срок за оформяне на
оценките за втория срок
24.06.2022
8.Педагогически съвет за отчитане
на резултатите от учебната година и приемане 29.06.2022
на докладите на класните ръководители за
учебната 2021/2022г.
9. Изготвяне проект на Списък –
30.06.2022
Образец 1 за 2021/22 уч. година
м.Юли
1.Подаване на заявления за ДЗИ
27.06-08.07.2022
2. Провеждане на поправителна
сесия за учениците VIII-ХІ клас
01-14.07.2022
3. Провеждане на поправителна
сесия за учениците Х клас СФО
01-22.07.2022
4.Провеждане на производствена практика
с учениците от Х и ХІ клас
01-14.07.2022
5.Доклад-анализ на резултатите от ОВП
през 2021/2022 учебна година
05.07.2022
1.Поправителна сесия за ХІІ клас
2.Провеждане на ДИ за СПК
3.Провеждане на поправителна сесии
с учениците от VIII-ХІ клас

м.Август - Септември
15-23.08.2022
26.08-02.09.2022
01-09.09.2022

Учителите
Директор
Директор
Комисия
Директор,ЗДУД
Директор,ЗДУД
ЗДУПД
Директор
Директор
Директор
Директор

Настоящият план е обсъден и приет на заседание на ПС, протокол № 14/09.09.2021 г.
и е утвърден със заповед на директора № РД-16-717/09.09.2021г.

