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РАЗДЕЛ I

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО 
СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Цялостната дейност на Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика” -  
Кърджали през учебната 2017/2018г. протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В 
училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и 
отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния 
процес (УВП).

Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на планирането на учебно- 
възпитателната работа (УВР). Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за 
усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение 
училище.

Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици и допуснатите неизвинени 
отсъствия е проблем за педагогическия колектив. Колективът има възможност да се 
справя и да решава възникналите проблеми.

Дейността на училището през учебната 2017/2018г година бе подчинена на 
основните цели н задачи от годишния план. Броят на паралелките се запази. Създадена е 
добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. 
Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички 
учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълното реализиране целите на 
УВП.

Необходимо е:
•да продължи работата по гражданското образование на учениците;
•да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на 
противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия 
за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
•да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на 
учителите;
•да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
•специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат 
възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните 
проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на 
родителите към училищния живот;
•обогатяване на материално-техническата база;
•да продължи работата по осигуряване на подготовка на учениците, 
съответстваща на европейските образователни стандарти;
•включване на по-голям брой ученици в Национални и Европейски 
програми и проекти.



РАЗДЕЛ II

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Да даде качествено образование, чрез непрекъснато надграждане на знания и умения 
с оглед максималното развитие на потенциала на учениците. Да даде шанс на младите хора 
за конкурентноспособност на трудовия пазар чрез обучение, отговарящо на европейските 
стандарти. Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко 
изразено гражданско съзнание и поведение, способни на ефективна обществена реализация. 
Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на 
индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ПГ по облекло и дизайн като конкурентноспособно училище, 
способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при 
подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните 
умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, 
проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на 
творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек 
като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани 
педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със 
социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу 
проявите на агресивност и насилие.

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО
-Издигане и утвърждаване престижа на училището.
-Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.
-Ефективно изучаване на чужди езици.
-Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на 
подрастващите.
-Повишаване квалификацията на учителите.
-Модернизиране на материалната база.
-Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.
-Участие и реализация на проекти.

•»

-Предоставяне на възможности за изява.

4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

-Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране към 
профилирано обучение.
-Усъвършенстване работата е изоставащите ученици.
-Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на 
ученика в активна позиция по отношение на знанията.
-Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и 
тяхното правилно използване.
-Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки 
възпитаник.
-Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на 
демократизация в обществото.



-Обогатяване на материалната база.
-Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови 
форми и методи на обучение.

5. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

•Акцентиране върху подготовката по български език и чуждоезиково обучение чрез 
консултации и индивидуална работа на учителите със слабо владеещите българския език, 
обогатяване на училищната библиотека чрез дарителство.

•Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на 
учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и 
квалификация на педагогическите кадри.

•Подобряване на вътрешноучилищната, квалификационна и методическа дейност - 
снабдяване на училището с научно и методическа литература; учителите, преминали 
извънучилищни квалификационни курсове, запознават останалите с новите знания чрез 
беседи.

•Задоволяване специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно 
използване на наличната материално-техническа база.

•Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за 
проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на 
училищните дейности и подобряване на МТБ.

•Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени 
прояви, включително и при голям брой отсъствия от училище, засилване дейността 
на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни.

•Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат 
възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се 
търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния 
живот.
• Ефективна съвместна дейност с училищното настоятелство.

•Да се подобри работата с Училищния родителски съвет.

РАЗДЕЛ III
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

• Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на плановете на класните 
ръководители; седмично разписание, заетост на учебните работилници, класни стаи и 
компютърни кабинети.

Отг: Директора 
Срок: до 13.09.2018г.

• Изготвяне на графици за провеждане на контролни и класни работи, консултации с 
учениците и провеждане втория час на класа,график за дежурството на учителите.

Отг: Директора 
Срок: до 30.09.2018г



Изготвяне на Списък-Образец№ 1 за учебната година.
Отг: Директора

Срок: 15.09.2018г.

Утвърждаване на програми за ЗИП , СИП и модул ФВС

Отг: Директора 
Срок: 12.09.2018г.

Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.

Отг: Директора 
Срок: 11.09.2017г.

Изготвяне и проверка на задължителната документация за началото на учебната 
година./дневник на паралелката, ученическа книжка, лична карта на ученика/.

Отг: Директора 
Срок: 13.09.20178г.

Актуализиране и приемане на Правилника за вътрешния ред на училището.
Отг: Директора 
Срок: септември

Разработване и приемане на Годишен плана на училището за 2016/2017г.

Отг: Директора
Срок: септември

Дейности по провеждане на ДКИ :
Отг. Директора 

Срок: септември

Определяне на реда за провеждане на производствени практики.
Отг: директора 

Срок: 13.09.2017 г.

2. УЧЕБНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Формиране на методическо обединение, което да приема планове за своята работа 
през учебната година.

Отг: учителите 
Срок: септември

В часовете на класа да се включат теми за здравното, екологичното, сексуалното 
възпитание, агресията сред учениците, професионалното кариерно развитие на 
учениците.

Отг: кл.ръководители 
Срок: м. септември



Създаване на условия за повишаване квалификацията на учителите чрез посещение 
на курсове;

Отг: директора 
Срок: през цялата година

Изготвяне на доклади и презентации за извънучилищни и извънкласни дейности;

Отг: всички учители 
Срок: през цялата година

3. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на 
атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество.

Отг: кл. ръководители 
Срок: през цялата година

Определяне па приоритетите при придобиването на материално-техническата база и 
тяхното йерархическо подреждане.

Отг: учители; служители 
Срок: месец ноември

Провеждане на медицински прегледи на учениците.
Отг: мед.сестра 

Срок: м. октомври 2018г.

Изготвяне на план за работа при зимни условия и осигуряване на нормален учебен 
процес.

Отг: директора 
Срок:: септември

Изготвяне на план за професионалното ориентиране на учениците.
Отг: учители - специалисти 

Срок: м.септември

4. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРЖЕСТВА 
И ИЗГОТВЯНЕ НА ТАБЛА

Тържествено откриване на новата учебна

Ден на независимостта на България.

п
Отг: М.Милева 

Срок: 17.09.2018г.

Отг. Т. Чепишева 
Соок: 21.09.2018г.



Международен ден на мира
Отг. Т.Вълчева

Срок: 21.09.2018г

Европейски ден без загинали на пътя и споделена мобилност
Отг.Св. Палишка 

Срок: 21.09.2018г.

Екологичния календар
<

Международен ден на учителя -  табло/презентация.

Отг. Е Миленова 
Срок: 13.092018г.

И

Отбелязване деня на гр.Кърджали.

Ден на народните будители -  табло/презентация.к
Отг. X. Халил 

Срок: 05.10.2018г.

Отг.Г.Пашова 
Срок: 21.10.2018г.

Отг: Т. Чепишева 
Срок: 01.11.2018г.

17-ти ноември -  „Международен ден за превенция на насилието” -  
таб л о/презентация/л екция.

. \ / у Отг: М.Милева
I Срок: 17.11.2018г.

20-ти ноември -  „Международен ден за правата на детето” -  табло/презентация.
Отг: С. Палишка 

Срок: 20.11.2018г.

1-ви декември -„Световен ден за борба срещу СПИН” -  табло/презентация.

Отг: Е.Миленова 
Срок: 01.12.2018г.

Коледно тържество.

Тържество/табло/презентация по случай 14-ти февруари.

Обесването на Васил Левски -  табло/презентация.

Отг: Г.Пашова 
Срок: 22.12.2018г.

Отг: X. Халил 
Срок: 14.02.2019г.

Отг: Г.Пашова 
Срок: 19.02.2019г.

Световен ден за борба с тормоза в училище-„Ден на розовата фланелка” -  
табло/презентация. .

Отг. X.Халил 
Срок: 22.02.2019г.



• 1 -ви март -  Баба Марта и Български национални традиции -
табло/презентация/изработване на мартеници.

Отг: Т.Чепишева
Срок: 1.03.2018г.

3-ти март - Ден на Освобождението на България (национален празник).
Отг: С. Палишка 

Срок: 01.03.2019 г.

Патронен празник-22.03.2018г.
Отг: М. Ми лева 

Срок: 22.03.2019г.

Ден на Земята.

Ден на Европа (9 май) - ученическо самоуправление/табло.

Изпращане на абитуриентите.

Отг: Е.Миленова 
Срок: 19.04.2019г.

Отг: Т.Вълчева 
Срок: 09.05.2019г.

Отг: Е.Миленова 
Срок: 15.05.2019г

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Отг: Т.Чепишева, 

Срок: 24.05.2019г.

Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България -  табло/презентация.
Отт: С. Палишка 

Срок: 01.06.2019г.

Закриване на учебната година.
Отг: Х.Халил 

Срок: 28.06.2019г.

5. ДРУГИ ДЕЙНОСТ

• Планиране на екскурзия.
• Утвърждаване на седмичното разписание в РЗИ.
• График за обучението по ГЗ.
• График за обучение на IX иХ клас по НВО.
• Спортен ден.
• Състезания по професии (училищен кръг).
• Работа по проекти.
• Участия в регионални и национални състезания и конкурси.



6. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

1.На контрол подлежат следните дейности, осъществявани в училище:

• прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания и на 
нормативните актове в средното образование;

• спазването на правилника за вътрешния ред;
• спазването на изискванията за трудовата дисциплина и седмичното 

разписание;
• организацията на учебно-възпитателната работа по отделните учебни 

предмети чрез посещения в учебни часове;
• изпълнението на препоръките към работата на учителите, дадени от експерти 

от РИО на МОН;
• дейността на административния и помощния персонал;
• правилното водене на училищната документация.

П.Обект и предмет на контролната дейност:
• учебната работа на учениците и техните учебни резултати;
• учебната, педагогическата и организационната работа на учителите;
• работата на обслужващия и помощния персонал;
• косвен контрол върху организациите свързани с училищните дейност.

1. Форми на контролната дейност:

• Педагогически проверки: 
превантивни; 
тематични;
текущи.

• Административни проверки:
на училищната документация, свързана с учебния процес;
техническа и технологична - документи за материалните и стоковите дейности по 
трудово-правните отношения с персонала, свързана с финансовата дейност;

• Проверки на социално-битовата и стопанската дейност;
• Проверка по спазването на:

правилника за вътрешния трудов ред в училището; 
училищния правилник; 
изготвените графици;
правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание и обучение и труд; 
седмично разписание;

• Проверка по изпълнение на препоръките, дадени от експерти на РИО н МОН.
2. Срокове:

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвения план за 
контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове.

7. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ ОТ
СОЦИАЛНАТА СРЕДА

А). Интеграционни връзки.
• Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.
• Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел



• ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху 
подрастващите.

• Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на 
практически опит и идеи между учители и специалисти.

• Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел 
подобряване на материалната база в училище.

• Актуализиране на връзките със следните институции:
- Център за гражданска защита;
- Противопожарна охрана;
- Детска педагогическа стая.

Съвместна дейност с:

- Полиция, съдебна власт и прокуратура;
- Здравеопазване;
- Общинска администрация;
- РУО;
-РЗИ
- Спортни клубове и дружества.

В) Взаимодействие с родителите.
• Провеждане па родителски срещи
• Ежеседмични контакти с родителите чрез лични срещи и телефонни 

разговори.
• Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за 

постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание

Г) Взаимодействие с Училищното настоятелство.

• Включване на училищно настоятелство в решаване на проблеми 
свързани с кариерното развитие, задържането на ученици, подлежащи на 
задължително обучение и въпроси, свързани с подобряване на 
материалната база.

8. КОМИСИИ

Щаб за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Председател: Директора
Зам. Председател: Светлана Палишка
Протоколчик :Т.Чепишева;

Комисия по етика 
Председател: Директора 
Членове: Гюлджихан Пашова 

Теодора Чепишева

Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и за 
превенция на насилието:
Председател: Маргарита Милева,



Членове: Тонка Вълчева,
С. Палишка;

Комисия за изготвяне на Образец 1:
А.Тодорова 
Н.Митрева

Комисия по хигиена и стопанисване на базата:
Председател: Директора 
Членове: Н.Маринова,

П.Тахтаджиев, 
класните ръководители;

Комисия за дарения 
Председател: Е. Миленова,
Членове: Св. Палишка,

Тонка Вълчева,
Резервен член: Г. Пашова;

Комисия за унищожаване на документи с фабрични номера. 
Председател: Н. Митрева,
Членове: Маргарита Милева,

Теодора Чепишева;

Постоянно действаща експертна комисия 
Председател: Н. Митрева,
Членове: Светлана Палишка,

Тонка Вълчева;

Предварителен контрол - ОДИТ , финансов 
контрольор:
Председател: Т. Вълчева,
Членове: Теодора Чепишева,

Маргарита Милева;

Комисия за работа по проекти:
Председател: Маргарита Милева,
Членове: Гюлджихан Пашова,

Теодора Чепишева,
Елена Миленова;

Комисия за преглед на ДМА и бракуване;
Председател: А. Тодорова,
Членове: Н. Митрева,

Х.Халил;

Координиращ екип за подкрепа на личностното развитие на учениците 
Председател: Т. Вълчева 
Членове: М. Милева,

Г. Пашова

Комисия за отпускане на стипендии 
Председател: М. Милева,
Членове: Г. Пашова,

Т. Вълчева;



Комисия за осигуряване на качеството на професионалното образование:
Председател : М. Милева,
Членове: Г. Пашова,

Т. Вълчева;

Комисия за управление на качеството в институциите:
Председател : М. Милева,
Членове: Г. Пашова,

Т. Вълчев;,

Комисия за управление на качеството на образователния процес:
Председател : 3.Иванова,
Членове: М.Милева,

Т.Чепишева,

Комисия по управление на риска:
Председател: 3. Иванова,
Членове : Х.Халил,

Е. МИленова;

Комисия за квалификация на педагогическите кадри:
Председател: 3. Иванова,
Членове: Т. Чепишева,

Т. Вълчева;

Комисия за противодействие на корупцията:
Председател: 3. Иванова,
Членове: Е.Миленова,

С. Палишка;

Комисия за включване на семейството като партньор във възпитателно-образователния 
процес:
Председател: Т.Вълчева,
Членове: класните ръководители;

Екип за допълнителна подкрепа за личностното развитие :
Председател: 3. Иванова,
Членове: Г.Пашова,

Т.Вълчева;

Екип за обща подкрепа за личностно развитие:
Председател :3.Иванова,
Членове: Т.Чепишева,

Т.Вълчева;

Група по условия на труд:
Председател: 3.Иванова,
Зам.председател: Св. Палишка,
Протоколчик: Т.Чепишева,
Член: Н. Митрева;



Комисия за удостоверяване на дейности: 
Т.Вълчева, Г.Пашова, Т.Чепишева.

Координационен съвет за противодействие на тормоза:
Председател: М.Милева;
Членове: Т. Вълчева,

Св. Палишка.

Комисия за ранно предупреждение и превенция на предждевременното напускане и 
отпадане на ученици.
Председател: Т.Чепишева 
Членове: Г.Пашова 

М.Милева


