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УВОД 
Стратегията за развитие на ПГИТУ за периода 2017-2020 година е 

разработена въз основа на документите, отразяващи държавната политика 

в областта на образованието: 

 Закон за предучилищното и училищно образование 

(ЗПУО); 

 Закон за професионалното образование и обучение;  

 Национална стратегия за младежта (2010-2020 г.);  

 Стратегия за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства;  

В съответствие с принципа за приемственост, стратегията е 

продължение на предходните стратегии и отразява основната цел и 

приоритети на училищната образователна политика на професионалната 

гимназия - осигуряване на високо качество на професионалното 

образование, подготовка на средни специалисти с квалификация по 

професия.  

 

I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА 

ВЪНШНАТА СРЕДА 

През учебната 2016/2017 година в ПГ по ИТУ се обучават  223 ученици 

в дневна  форма на обучение, които са разпределени в 12 паралелки. В 

задочна и самостоятелна форма на обучение  са включени общо 88 

ученици.  

 811070 професия „Готвач”, 8110701 специалност 

„Производство на кулинарни изделия и напитки”, втора СПК; 

 815010 професия „Фризьор”, 8150101 специалност 

„Фризьорство”, втора СПК; 

 344020 професия „Данъчен и митнически посредник”, 3440201 

специалност „Митническа и данъчна администрация”, трета СПК; 

 346010 професия „Офис-мениджър”, 3460101 специалност 

„Бизнес-администрация”, трета СПК – дневна форма на обучение; 

 811090 професия „Работник в заведенията за хранене и 

развлечения“, 8110901 специалност „Работник в производството на 

кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“, първа ПКС - 

за ученици със СОП; 

 524040 професия „Лаборант“, 5240402 специалност 

„Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови 

производства“, трета СПК – дневна форма на обучение; 

 542040 професия „Моделиер-технолог на облекло“, 5420402 

специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от 

кожи“, трета СПК – дневна форма на обучение. 

По данни от Сведението за организиране на дейността (Списък - 

образец № 1) за  учебната 2016/2017 година към 30 септември 2016 година 

обучаващите се ученици в гимназията се разпределят по 

професии/специалности и класове, както следва: 

 

 
 



- За ученици в дневна форма на обучение: 

№ Професия Специалност 
Брой ученици 

VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

1. Готвач Производство на 

кулинарни изделия и 

напитки 

 

 

--- 

 

 

25 

 

 

23 

 

 

21 

 

 

20 

2. Фризьор Фризьорство --- --- 18 20 --- 

3. Данъчен и митнически 

посредник  

Митническа и данъчна 

администрация 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

19 

 

--- 

4. Офис-мениджър  Бизнес-администрация --- --- --- --- 19 

5. Работник в заведенията за 

хранене и развлечения 

Работник в 

производството на 

кулинарни изделия в 

заведенията за хранене и 

развлечения 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

6. Лаборант Технологичен и 

микробиологичен 

контрол в хранително-

вкусови производства 

 

 

 

--- 

 

 

 

20 

 

 

 

--- 

 

 

 

7 

 

 

 

9 

7. Моделиер-технолог на 

облекло 

Конструиране, 

моделиране и технология 

на облекло от кожи 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

8 

 

 

9 

8.        

9.        

10.        

Всичко ученици: 223 --- 45 46 75 57 

 

 

Разпределението по населени места на учениците, обучаващи се в 

гимназията е, както следва: 

Област Ловеч: 

 Община Угърчин - 12; 

 Община Троян – 3; 

 Община Априлци – 2; 

 Община Тетевен – 13; 

 Община Луковит – 3; 

Област Плевен: 6. 

 

Средният успех на гимназията за текущата година от обучението по 

учебни предмети е Добър (4,26). 

От допуснатите до държавни зрелостни изпити 64 ученици, успешно се 

дипломираха 51 ученици. Запазва се тенденцията за устойчивост на 

резултатите по Български език и и литература, но избрания втори предмет 

на ДЗИ – География и икономика се наблюдава спад в резултатите. 

Свидетелства за І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та степен на професионална квалификация са 

получили общо 48 ученици. 
 

Оценка на състоянието 

 Ежегодно намалява броя на учениците в училището; 

 Създадената система за организация по всички видове 

дейности, съгласуваност и отчет на резултатите, осигуреност на единство и 

непрекъснатост на учебния процес, правилното планиране  са решаващи 



условия за усъвършенстване качеството на обучението. Като ефективна 

форма на контрол се налага външното оценяване; 

 Учениците се представят успешно на държавните изпити за 

придобиване на професионална квалификация; 

 Утвърдени  са връзките със социалните партньори. Създадена е 

добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от 

дейностите; 

 Учителският колектив отстоява професионалните си 

ангажименти с творческа свобода за пълно реализиране целите на ОВП; 

 Ученици от училището участват в:  общински кръгове на 

олимпиади, състезания по професии, Панорама на професионалното 

образование;   

 Колегията работи по проекти; 

 Утвърдени са традиции за честване на училищни и национални 

празници; 

 Изградено е партньорство между учители,  ученици и 

родителска общност, Ученически съвет; 

 Прилага се система на диференцирано заплащане на 

учителския труд като стълб за допълнително материално стимулиране 

според качеството на труда; 

 Обновява се наличната МТБ със собствени средства. 
 

Влияние на външната среда. Фактори, влияещи върху 

развитието на училището 
Икономически: Безработицата и ниските доходи принуждават 

родителите на голяма част от учениците да работят извън територията на 

общината и страната. Това занижава  контрола и контактите с училището. 

Поради затруднено материално положение част от учениците, 

навършили 16 години, едновременно работят и учат, което води до 

закъснения и отсъствия от занятия, непълноценно участие и недостатъчно 

добри резултати от учебната дейност. 

Социални: Родителската незаинтересованост е съществена 

причина за недоброто възпитание, липсата на мотивация, а в редица случаи 

- за агресивното поведение на учениците. 

Влошените демографски показатели (икономическа миграция, 

тенденция на намаляване броя на завършващите основно образование 

ученици) са един от основните проблеми при осъществяване на държавния 

план–прием. 

Технологии: Използването на информационните и 

комуникационни технологии и мултимедийни продукти в процеса на 

обучение повишават качеството на образованието. 
 

 

Общинска администрация, бизнес, институции, ангажирани 

с проблемите на децата, неправителствени организации: 

Професионалната гимназия неполучава подкрепа от общинското 

ръководство при утвърждаване на държавния план-прием.  

Гимназията се участва в общински дискусионни форуми по 



проблемите на младежта и образованието. 

Съществена роля за повишаване качеството на професионалното 

образование изпълнява сътрудничеството между Професионалната 

гимназия с работодателите и техните организации на територията на 

общината. През настоящата година, на базата на сключени договори със 

собственици на фирми, 63% от учениците провеждат учебна и 

производствена практика в реални работни условия. 

Възпитателните трудности на училището се преодоляват в 

сътрудничество с инспектори от Детска педагогическа стая, ОКБППМН. 
 

Оценка на Професионалната гимназия: 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Прием на ученици от община 

Ловеч и от съседни общини 

(Летница, Угърчин, Тетевен); 

 Ефективно продължаващо 

обучение чрез осъществяване на 

задочна форма на обучение; 

 Осигуреност с квалифицирани 

учители по общообразователна и 

професионална подготовка; 

 Добри професионалисти от 

непедагогически състав; 

 Учениците получават диплома 

за завършено средно образование и 

свидетелство за професионална 

квалификация – І-ва, ІІ-ра и III–та 

степен; 

 Специалностите са 

ориентирани към пазара на труда; 

 Сътрудничество с 

икономически партньори, изнесено 

практическо обучение; 

 Наличие на съвременна 

техника в учебни работилници и 

кабинети,  INTERNET мрежа; 

 Работещо Училищно 

настоятелство; 

 Изграден Ученически съвет; 

 Библиотека с обновен 

библиотечен фонд; 

 Работа по проекти; 

 Доставчик на обучения; 

 Обучение на ученици със 

 Професионално образование, 

не е обвързано със социално-

икономическото развитие на 

общината, областта; 

 Ниско входно ниво на знания 

на   постъпващите ученици, нисък 

успех; 

 Отдалеченост на 

учебната сграда от центъра на 

града;  

 Трудност при реализиране на 

държавния план-прием; 

 Недостатъчно заинтересовани 

и активни родители; 

 Липса на средства за 

финансиране на СИП-ове; 

 Учебните програми не 

отговарят на изискванията на 

съвременната бизнес среда 

 Забавени изменения в Закона 

за професионалното образование и 

обучение и реализирането на 

дуалната система за обучение на 

младите хора; 

 Проява на агресивност у 

учениците. 
 



специални образователни 

потребности; 

 Умения за планиране. 
 

РИСКОВЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ 

(Дейности за преодоляване на 
рисковете) 

 Намаляващ брой ученици, 

което води до намаляване на 

финансирането на училището;   

 Неоптимизирана мрежа от 

професионални гимназии в Ловеч. 

 Собствено производство и 

услуги; 

 Обучение на заети и 

безработни лица към Агенция по 

заетостта;  

 Повишаване на 

квалификацията и обмяна на добри 

педагогически практики  сред 

учителите; 

 Включване към системата за 

професионално ориентиране на 

учениците; 

 Система за тестово оценяване 

по всеки предмет и  по професията; 

 Разширяване на 

партньорствата с фирми и други 

институции; 

 Разнообразяване на 

дейностите в извънкласните форми. 
 

ІI. ОСНОВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 
Издигане качеството на образование и обучение, 

усъвършенстване на условията за придобиване и развитие на 

професионалната квалификация. За реализирането на стратегическата цел 

се определят следните ПРИОРИТЕТИ: 

1. Общообразователна и професионална подготовка в съответствие 

с държавните и европейските образователни стандарти. 

2. Задържане на ученици и намаляване на риска от преждевременно 

напускане на обучението им.  

3. Интегриране на педагогическите взаимодействия на родители, 

институции и структури, работещи в областта на образованието и 

младежта.  

 

 

 

 

 
 
 



ІІІ. ПЛАН НА МЕРКИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ 
 

МЕРКИ ДЕЙНОСТИ 

Приоритет 1. 

1.1. Планиране, 

организация и 

контрол на дейността 

 Изготвяне  и  актуализация  на  основните 

училищни документи в съответствие с нормативната 

база 

 Кадрова осигуреност на общообразователната и 

професионалната подготовка. 

 Разработване на система от критерии и 

показатели за оценка на дейността на персонала в 

училището, обвързана с резултатите и постиженията; 

 Осъществяване  на  контролна  дейност  на 

директора   и   ЗДУД,   съобразно   целите   на  

стратегията. 

 Осъществяване на държавен план –прием по 

професии и специалности , съобразно нуждите на пазара 

на труда 

1.2. Осъществяване 

на мотивиращ 

образователен процес 

 Планиране, организация и провеждане на учебния   

процес   в   съответствие   с   учебните програми   на   

МОН и новия закон за предучилищно и училищно 

образование; 

 Прилагане на интерактивни  методи  и  форми  на 

педагогическо взаимодействие: групова работа, работа 

в екип, презентации и др. 

 Използване на ИКТ и мултимедийни продукти в 

обучението; 

 Иновативни  методи  за  диагностика  и оценка на 

знанията и уменията: тестове, есета, атестационни 

карти, задания. 

 Формиране на ключови компетенции 

(комуникация  на  чужд  език, професионални умения, 

работа в екип, умения за самостоятелно учене и др.) 

 Повишаване качеството на професионалното 

обучение и равнището   на   знанията   на учениците в 

съответните направления; 

1.3. Повишаване на 

качеството на 

професионалното 

образование и 

обучение 

 Актуализиране на правила за осигуряване на 

качество на професионалното образование; 

 Изграждане на умения за предприемачество. 

 Разширяване  на  договорните отношения  с  

фирми  за провеждане на учебна и производствена 

практика; 

1.4. Квалификация на 

педагогическите 

кадри 

 Организиране  на  квалификационни  форми на  

училищно ниво; 

 Участие в квалификационни форми на общинско, 

областно и национално ниво. 

Приоритет 2.  Формиране на умения за отговорно поведение в 



2.1. Гражданско 

образование 

обществото чрез обучение по предметите от културно-

образователна    област    „Обществени науки и 

гражданско образование”;  

 Дискусии по въпросите на   правата   на   човека,   

дискриминацията, равнопоставеността на половете, 

трудовите права и др.; 

 Участие в организацията и провеждането на 

училищни мероприятия и кампании, свързани с 

исторически събития; 

2.2. Ученическо 

самоуправление 
 Повишаване ролята на съветите на класа и 

Училищния ученически съвет при осъществяване 

дейността на училището; 

 Включване на ученическата общност при 

обсъждане на проблеми и анализ на резултатите от 

учебния процес. 

2.3. Екологична 

култура и 

здравословен начин 

на живот 

 Комплексно здравно образование,  насочено към 

превенцията на тютюнопушенето, наркоманиите и 

злоупотребата с алкохол; 

 Формиране на умения и навици за здравословен 

начин на живот чрез спортна и туристическа дейност; 

 Активно участие в кампании за почистване,и 

залесяване и поддържане на училищния двор. 

2.4. Превенция на 

агресията 
 Работа на училищни комисии за борба с 

противообществени прояви; 

 Прилагане на плана за противодействие на  

училищния тормоз; 

 Осъществяване на мониторинг на ученици с 

рисково поведение. 

Приоритет 3. 

3.1. Извънкласни и 

извънучлищни форми 

 Участие на ученици и ученически отбори в 

общински, областни и национални състезания и 

спортни прояви; 

 Изграждане на групи по проекти; 

 Признаване на придобити по неформален начин 

знания, умения и компетентности на лица над 16 год. 

възраст. 

3.2. Създаване и 

поддържане на 

благоприятна среда 

за обучение и 

развитие 

 Осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на обучение и труд; 

 Създаване на благоприятна атмосфера на 

общуване, доверие и взаимопомощ. 

 

3.3. Обогатяване и 

обновяване на 

материално-

техническата база 

 Поддръжка на помещенията; 

 Разширяване   на   системата   за   постоянно 

видеонаблюдение; 

 Осигуряване на мултимедийни продукти за 

целите на обучението. 

Приоритет 4.  Информираност на родителите за основните 



4.1. Взаимодействие с 

родителите 

нормативни и училищни документи. 

4.2. Взаимодействие с 

работодателите 
 Съгласуване  на  учебните  програми  за 

производствена практика с работодателите; 

 Провеждане на държавни квалификационни 

изпити с участие на работодатели в изпитните 

комисии; 

 Съвместна  дейност  за  професионалното 

ориентиране и професионалната реализация на 

завършващите ученици 

4.3. Присъствие на 

училището в 

общественото 

пространство 

 Поддържане   и   обновяване   сайта   на 

училището за училищния живот; 

 Информация за училището в местните и 

електронни медии; 

 Подпомагане на училищните инициативи от 

Училищното настоятелство. 
 
 

IV. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СТРАТЕГИЯТА 
1. Чрез средства от делегирания на училището бюджет с 

първостепенен разпоредител – МОН, разпределени както следва: 

- трудови възнаграждения на служителите; капиталови разходи; 

текущи ремонти; издръжка на училището; стипендии. 

2. Чрез разработване и реализация на проекти, финансирани по 

национални европейски програми.  

3. Чрез дарения и спонсорство.  
 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуализираната стратегията е в съответствие с изискванията на 

ЗПУО и е приета с решение на ПС, протокол № 14/14.09.2016 г.  


