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РАЗДЕЛ I  

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИЛИЩЕТО  

ФСГ „Атанас Буров“ провежда успешна политика по отношение подготовката на 

учениците по професии и специалности, които са търсени на пазара на труда и предполагат 

успешна реализация на завършващите училище. Училището се развива устойчиво и е 

намерило своето място в общинската образователна структура.  

Добрата МТБ, качеството на образованието, възможността за реализация по повече от 

една професия, наличието на реновирана спортна площадка – това е, което прави училището 

привлекателно и полезно за младежите от нашата и други общини и области.  

Броя на учениците в училището варира през годините, което е свързано предимно с 

демографския фактор, както е показано в таблицата:  

Учебна година  Брой ученици Брой паралелки СФО(брой 

учениц) 

2020/2021 633 27 5 

2019/2020 647 28 7 

2018/2019 643 28 5 

2017/2018 658 27 5 

2016/2017 608 26 5 
 

Учениците от гимназията се представят много успешно на ДЗИ, като по успех сме на 

челно място сред професионалните гимназии от областта и общината и това ни отличава сред 

професионалните училища в областта. Това е резултат от използването на различни форми за 

подготовка на учениците за ДЗИ извън часовете по ЗП, като ЗИП и консултации.  

Успешно е представянето на ДИ за придобиване на професионална квалификация, 

което идва от факта, че училището е професионална гимназия, която подготвя средни 

специалисти, реализиращи се в различни сфери на обществения живот с придобитите в 

училището професионални умения и компетенции по различни професии. Това ги прави 

търсени специалисти на пазара на труда.  

СР. УСПЕХ ЗА УЧИЛИЩЕТО – Много добър 4,80 ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА, 

а за 2019/2020 учебна година - СР. УСПЕХ – 4,54. 

Средният успех от ДЗИ за учебната 2020/2021 г. е Добър (4,19), а за учебната 2019/2020 е 

Добър (4,31). 

За сравнение: 

Средният успех от ДЗИ за учебната  2020/2021 г. е Добър (4,19), за 2019/2020 г. е Добър 

(4,31), за 2018/2019 г. е Добър (4,19), учебната 2017/2018 г. е Много добър (4,51), а за 

учебната 2016/2017 е Добър (4,28). 

 

 
Учебен предмет Среден успех за 

училището – ДЗИ 2020 г.  

Среден успех за 

училището – ДЗИ 2021 г. 

Разлика 

БЕЛ 4,04 3,69 - 0,35 

ГИ 4,24 - - 

БЗО 3,76 3,88 + 0,12 

Фил. цикъл 4,06 4,18 + 0,12 

Английски език 4,70 5,32 + 0,62 

Немски език - 2,62 - 

Математика - 2,57 - 



  

История и 

цивилизации 

- 3,35 - 

ТППрофесията 5,03 4,74 -0,29 

 

 

Учебен предмет Среден успех за 

училището – ДЗИ 2019 г.  

Среден успех за 

училището – ДЗИ 

2020 г. 

Разлика 

БЕЛ 4.00 4,04 + 0,04 

ГИ 3.73 4,24 + 0,51 

БЗО 3.96 3,76 - 0,20 

Фил. цикъл 4.32 4,06 - 0,26 

Английски език 4.23 4,70 + 0,47 

ТППрофесията 4.89 5,03 + 0.14 

 

 

 
Учебен предмет Среден успех за 

училището – ДЗИ 2018 г.  

Среден успех за 

училището – ДЗИ 

2019 г. 

Разлика 

БЕЛ 4.26 4.00 - 0.26 

ИЦ 4.55 - - 

ГИ 4.92 3.73 - 1.19 

БЗО 3.92 3.96 + 0.04 

Фил. цикъл 4.05 4.32 + 0.27 

Английски език 4.95 4.23 - 0.72 

Физика и астр. 4.74 - - 

Химия и ООС 3.84 - - 

ТППрофесията 5.13 4.89 - 0.24 

Учебен предмет Среден успех за 

училището – ДЗИ 2017 г.  

Среден успех за 

училището – ДЗИ 

2018 г. 

Разлика 

БЕЛ 4.25 4.26 + 0.01 

Математика 4.36 - - 

ИЦ 4.10 4.55 + 0.45 

ГИ 3,84 4.92 + 1.08 

БЗО 4.14 3.92 - 0.22 

Фил. цикъл 3.88 4.05 + 0.17 

Английски език 5.21 4.95 - 0.26 

Физика и астр. - 4.74 - 

Химия и ООС - 3.84 - 

ТППрофесията 5.64 5.13 - 0.51 

 

За сравнение: 

Резултатите от задължителна подготовка по предметите са по-високи от резултатите, 

показани на ДЗИ, което е нормално. 

- обучение в ОРЕС; 

-  учениците се явяват за първи път на ДЗИ; 

- наличие на елементи на стрес и изненада; 

- при ЗП е по-малък по обем материала; 

 - има въпроси, които са некоректни; 



  

 - Английски език – ДЗИ – явяващите се ученици при нас го изучават по-малко часове 

от тези в езиковите гимназии; 

 - аналогично е и с математиката, тъй като сравняваме резултати с математически 

гимназии; 

 - нереална самооценка на учениците при избор на ІІ ДЗИ; 

- възможност за ІІ ДЗИ да бъде избран ДИ по теория и практика на професията. Не е 

голям процента на явилите се ученици, тъй като е за първи път и има много неизвестни, но 

показаните резултати са отлични. 

Средният процент от максималния брой точки от НВО за учебната 2020/2021 г.  
Учебен предмет Среден процент от 

максималния брой точки - 

ниво училище – НВО  2020  

Среден процент от 

максималния брой точки - 

ниво училище – НВО 2021 

Разлика 

БЕЛ - 38,58 - 

Математика - 16,59 - 

Английски език - 84 - 

ИТИДК - 38,83 - 

  

Резултата от НВО – ДК(учебна 2019/2020 г.) в Х клас клас е Много добър .  

Учениците показват стабилни резултати през учебната година като преобладават 

оценките Добър (4) и Много добър(5). 

По ЧЕ(Английски, Немски и Руски език) проверките правени през годината са на база 

основните езикови умения: лексикално овладяване на езика, четене, слушане с разбиране, 

както и създаване на писмен текст и говорене. Най-добри резултати учениците показват по 

граматика и лексика, а най-трудно за тях се оказва създаването на текст и задачите свързани с 

говорене. 

      Индивидуалните резултати отговарят на знанията и уменията на дадения 

ученик.  

 

 Силни страни в обучението  – наличие на добри практики и предприети 

действия за популяризирането им . 

Добрите резултати се дължат на добрата подготовка по ЗП, ЗПП и ЗИП. В часовете се 

използваха  иновационни методи за преподаване и мотивиране на учениците за учене.  

Търсеха се подходи за индивидуална работа, с цел  преодоляване на трудностите.  

 Слаби страни в обучението по учебните предмети – причини  и перспективи за 

подобряване на обучението 

Учениците срещат затруднения по БЕЛ, Математика, ЧЕ и професионални предмети. 

Разминаванията не са големи в сравнение с външно оценяване и ДЗИ. 

Възможните причини за слабите страни в обучението са: 

- Някои от предметите се изучават за първа година; 

- По-занижена мотивация у някои ученици за учене; 

Перспективите за подобряване на обучението са в завишаване на изискванията към 

знанията на учениците, прилагане на интерактивни методи в обучението, решаване на 

тестове подобни на матуритетните и повече работа в екипи. 

 

 Общ извод за състоянието на обучението по предмети в училището. 

 Преобладаващите резултатите са добри и много добри. 

 По природо-математическите дисциплини резултатите са добри. 



  

 Оценките по езици също са добри. 

 Успеха от класните работи е по-нисък от годишния успех; 

 Преобладават добрите и много добрите оценки; 

 Нисък дял на слабите оценки. 

 

- Възможности за подобряване на ученическите постижения на училищно равнище. 

 

 завишаване на изискванията към знанията на учениците, прилагане на 

интерактивни методи в обучението, решаване на тестове подобни на 

матуритетните, работа в екипи, участие в клубове и извън класни дейности. 

 

Сътрудничество с родителите е на добро ниво, но е желателно да се задълбочи. 

Необходимо е създаването на родителски групи, които активно да участват в училищния 

живот при решаване на проблеми, свеждане до минимум на епизодичните прояви на агресия 

сред учениците, превенция на отсъствия, бягства от училище и противообществени прояви.  

Активна е ролята на училищното настоятелство при решаване на проблемите на 

училището.  

Утвърдени са връзките със социалните партньори и базови предприятия. Създадена е 

добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. 

Налице е добро сътрудничество между професионалната гимназия и бизнеса – редовно се 

осигуряват предприятия, в които учениците да провеждат своята производствена практика. 

Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти. 

Осигурена е творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП за 

изпълнение на ДОИ.  

По различните предмети бяха организирани и проведени състезания и конкурси, 

както и ежегоден училищен Панаир на учебно-тренировъчните фирми. Общият брой на 

участниците е 205, от които 2 са класирани на Областно ниво и 2 - на Национално ниво. 

Гимназията има дългогодишен опит и утвърдени традиции в обучението на 

професионални кадри от областта на икономиката, финансите, банковото, застрахователното 

и осигурителното дело, счетоводството, предприемачеството и мениджмънта.  Училището 

днес наброява 28 паралелки, в които учениците се обучават  по следните специалности:  

› Банково дело;  

› Икономика и мениджмънт;  

›Оперативно счетоводство;  

›Икономическа информатика;  

› Електронна търговия;  

› Митническа и данъчна администрация. 

В края на обучението си възпитаниците на Гимназията получават диплома за средно 

образование и свидетелство за професионална квалификация.Педагогическата колегия от 48 

квалифицирани преподаватели успешно съчетава традиция и новаторство в обучението по 

общообразователна и професионална подготовка. Това го прави едно от най-големите и с 

най-дългогодишна история професионално учебно заведение на територията на  

областХасково.   

Ученици от училището са участвали в следните международни, национални, областни 

и регионални състезания:  

 - четирима са нашите ученици, 

достигнали заключителния кръг.  



  

СПРАВКА ЗА УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ФСГ „Атанас Буров“  В ОЛИМПИАДИ И 

СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  
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1 Финансо

во-стопанска 

гимназия 

"Атанас 

Буров" 

637 2 7 0 0 0 1 6 7 36 21,00% 

 Участие в ежегодна образователна програма за ученици - на 2, 9 и 16 

октомври 2020г. Организира се от комисията за финансов надзор, 

фондация „Атанас Буров“ и Министерство на образованието и науката. В 

обучението, което завърши със сертификат взе участие ученичката 

Шенай Шенол Кадир от 12
В
 клас, специалност Банково дело. Предвид 

епидемичната обстановка, програмата се проведе в онлайн формат. 

Уебинарите се проведоха на 2-ри, 9-ти и 16-ти октомври. 
•  Фондация „Атанас Буров“ организира конкурс за стипендии за учебната 

2020-2021г. за ученици от професионални гимназии по икономика. Спечелена е от Шенай 

Кадир -12В, специалност Банково дело. Тя е сред десетте одобрени кандидатури на ученици 

от професионалните гимназии по икономика в страната определени от Управителният съвет 

на фондацията. Стипендията е в размер на 100 лв. и се изплаща за девет учебни месеца през 

учебната 2020/2021г. 

• Университетска олимпиада по счетоводство, организирана от икономически 

университет - град Варна. Участваха 6 ученика от 11Б и 7 ученика от 11В клас. Шестима 

ученика изкараха отличен брой точки и имат право да запишат специалност "Счетоводство и 

контрол" във варненския университет. 

 На 9.11.2020г се проведе петото издание Европейската седмица на професионалните 

умения 2020 под мотото „Открий своя талант. Своя път. Своя избор“. Във ФСГ 

„Атанас Буров“ се организира конкурс за колаж на тема: „Моята мечтана професия“. 

Събитието беше регистрирано на уебсайта на Европейската седмица на 

професионалните умения 2020. На първо място се класира Мария Милушева от 12
Г
 

клас, на второ- Сюлейман Сюлейман от 12
Г
 клас и на трето място - Ралица Чавдарова 

от 11
А
 клас.  

• Ежегодна съвместна инициатива на фондация „Атанас Буров“ и 

Райфайзенбанк под надслов ,,Часът на банката”. Проведена е онлайн среща на 13 ноември 



  

2020г. – петък от 13,30ч., с дискусия на тема: „Банкови карти и информационна сигурност“. 

В тази среща взимат участие 10 ученика от 12В клас: Боримир Янев, Дамла Али, Есин 

Бейсим, Магдалена Юркенова, Мария Христова, Мелиса Байдемир, Нели Ташева, Седеф 

Назиф, Станимира Чилингирова и Шенай Кадир. 

 На 21.11.2020г. се проведе Националната университетска олимпиада организирана 

от Икономически университет – Варна за ученици и бъдещи кандидат-студенти. В 

секция „Финанси“ участва Десислава Димитрова от 11
В
, специалност Банково Дело и 

печели сертификат който и дава право за включване в ранен прием и избор на 

специалност. 

 Нели Иванова Ташева от 12В и Алекс Невенов Чавдаров от 12А клас участваха в 

Националното състезание по ИКОНОМИКС проведено на 06.02.2021г., в УНСС - 

София. 

 Тодор Георгиев Георгиев от 12Г клас, специалност "Икономическа информатика" има 

подадени документи за участие в Националното състезание по приложна 

информатика и статистика - УНСС, което ще се проведе на 20.02.2021г. 

 Национално състезание „Практични финанси“. 

 За първи път тази година се реализира финалният етап на Национално състезание 

„Практични финанси“, като част от Календара на олимпиадите и националните 

състезания на Министерството на образованието и науката. Това е състезание по 

финансова грамотност, което цели да мобилизира личния потенциал на участниците, 

фокусирайки техните усилия върху усвояването на култура на поведение, начин на 

мислене и подходи за действие по отношение на класически и актуални проблеми на 

управлението на личните финанси, включително и чрез използване на новите 

технологии. Провежда се в два кръга.  

 ПЪРВИ КРЪГ: Всички регистрирани участници получават по имейл инструкции за 

решаване на онлайн тест, който следва да бъде решен на 15.03.2021 г. Тестът съдържа 

31 задачи, които да бъдат решени в рамките на 60 минути. На база на решените 

тестове се прави класиране на индивидуални участници, които да се включат във 

Втори кръг.  

 ВТОРИ КРЪГ: Допускат се два варианта за провеждане на Втори кръг - присъствено 

в гр. София или в електронна среда, съответно с първите 40 / 80 класирали се. 

Присъственото провеждане е под формата на финансов иновационен лагер в рамките 

на два дни – 10 и 11 април 2021 г.  

 Участие в първи кръг взеха седем ученика от 11в клас, специалност Банково дело:  

 1.Анелина С. Асенова  

 2.Десислава Т. Димитрова  

 3.Добромир Т. Тодоров  

 4.Елена П. Петрова  

 5.Красимира И. Аврамова  

 6.Никол П. Иванова  



  

 7.Павлина Б. Динкова  

 

 Класирани за участие във втори кръг – 2 ученика от  11в клас, специалност Банково 

Дело: 

 1.Добромир Т. Тодоров -30точки 

 2.Елена П. Петрова - 30точки 

 ВТОРИ КРЪГ: Състоя се на 10 и 11 април 2021 г., като се конкурираха допуснатите 

92 участници. В двете организирани инициативи – за индивидуално и екипно 

представяне участие взеха и двамата ни класирани ученика. В отборното класиране 

екипът на Добромир Т. Тодоров – „Ние, финансистите“ зае второ място. 

 Участие в Националното състезание "Практични финанси" взеха и ученици от 

 9 г клас - Златка Боянова Янкова, 10 В клас: Пламена Ангелова Ангелова, Севги 

Месут Еюб и Симге Тамер Азис.Учениците от 9 и 10 клас за първа година учат 

финанси и се справиха добре в националното състезание. 

 

 Във "Финансовата Академия" 2021г. при  Висшето училище по застраховане и 

финанси  участваха и  учениците от 11в клас: 

 1.Елена Пламенова Петрова 

 2.Добромир Тончев Тодоров 

 3.Никол Павлова Иванова 

• Състезавие: ,,Млад икономист”  

 Състезание млад икономист. Информацията за предстоящото състезание ,,Млад 

икономист” е дадена на учениците от 10в, 11в и 12в клас. Получили са темите и указанията за 

подготовката на есето. От 12 в клас са заявили желание за участие в конкурса 6 ученика, от 11 

в – 7 ученика, а от 10в – трима. 

• Трета специална награда на „Атлас Финанс“АД Пловдив за дарина Стефанова 

– грамота и парична награда от 200 лева. И още 6 наградени: 2 място -Дияна Динкова 

Вълкова, Зекие Ереджеб Бейтула, 3 място -Николета Тихомирова, 4 място Гьоркем Кадир 

Смаил и 8 място Мине Илмаз Ешреф 

Колективът увеличи своя опит за работа по проекти:  

Проект „Образование за утрешния ден“ 

„Твоят час“; 

– 3.1.03-0001 «Квалификация на педагогическите 

специалисти»  

з свободен час“, 

мярка „Без отсъствия“;  

□ Един проекта по Програма „Еразъм+“ 

□ НП „Отново заедно“ 

□ НП „Равен достъп до образование в условие на кризи“ 

 

Днес Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“е училище от високо ниво, 



  

престижно и предпочитано от много млади хора. Да си завършил гимназията и сега е 

привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна 

и практическа съзидателна дейност.  

           Цялостната дейност на ФСГ „Атанас Буров“ се организира и протича в съответствие 

със ЗПУО и ЗПОО и съгласно утвърдените от МОН училищни планове и програми и други 

нормативни документи. Изпълнението  на планираните дейности е много добро и 

съответства на законоустановените изисквания. Във ФСГ „Атанас Буров“  е създадена 

система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на 

резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. 

Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти.На всички 

преподаватели е осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите 

на учебно–възпитателния процес. Ръководството на        професионалната гимназия е създало 

условия за спокойна и целенасочена работа на преподавателите, а на своите възпитаници – 

възможности да развият и обогатят своите умения. Обликът на училището винаги се е 

определял от съвместния, задружен труд на учители и ученици. Общото търсене на 

оптималното и на собствена позиция са  гарант за високите ни постижения.      Основни 

приоритети в работата ни са редът и стабилността в името на по-доброто и по-качествено 

образование.Поставените цели постигаме чрез самодисциплина и обединение около 

принципа на споделената отговорност. 

 

Силни страни 

 

- Поддържане на относително постоянен 

брой ученици в последните години, което  

осигурява и финансова стабилност на  

училището в условията на делегиран 

бюджет; 

- Успешна реализация на план – приема- 

99 %;  

- Над 80 % пълняемост на паралелките;  

- Постигнати много добри резултати на 

външното оценяване – ДЗИ и НВО - ДК;  

- Постигнати много добри резултати за 

придобиване на ПКС;  

- Постигнати много добри резултати на 

състезания и конкурси по професионална 

подготовка;  

- Учениците получават освен диплома за 

завършено средно образование и 

свидетелство за професионална 

квалификация – III–та степен;  

- Висок процент на прием на 

зрелостниците във ВУЗ – 80 %;  

- Нисък е делът на преминалите в 

самостоятелна форма на обучение и 

отпаднали ученици;  

Слаби страни 

 

- Понижаване на нивото на подготовка на 

новоприетите ученици;  

- Недостатъчна активност на Ученическия 

съвет, ученическото самоуправление не е 

на нужното ниво;  

- Пренебрегва се потребността на ученика 

от индивидуален и диференциран подход, 

съобразен с психо-физиологичните му 

особености;  

- Недостатъчна работа с изявените и 

изоставащи ученици;  

- Недостатъчни кабинети по 

професионална подготовка;  

- Незаинтересованост на част от 

родителите;  

- Учебните програми по определени 

предмети от професионалната подготовка 

не отговарят на изискванията на 

съвременния бизнес; 

- Няма мултимедии във всички  класни 

стаи; 

- Не желание на част от педагогическите 

специалисти за използване на ИКТ в 

обучението; 

- Не желание на част от педагогическите 



  

- Няма второгодници в дневна форма на 

обучение;  

- Професионално образование, обвързано 

със социално-икономическото развитие на 

общината, областта, извършвано по 

актуални специалности ориентирани към 

пазара на труда;  

- Възможност за продължаващо обучение 

на възрастни и валидиране на неформално 

придобити компетенции;  

- Висококвалифициран педагогически 

персонал;  

- Добра система за вътрешна 

квалификация на педагогическия 

персонал;  

- Добра материална база – компютърни 

кабинети и кабинети по професионална 

подготовка;  

- Богата библиотека;  

- Наличие на открита и закрита спортна 

база;  

- INTERNET мрежа на територията на 

гимназията;  

- Използване на ИКТ технологии в 

учебния процес;  

- Осигурено медицинско обслужване и 

пропускателен режим;  

- Разработена ефективна система за 

повишаване качеството на 

професионалното образование;  

- Разработена система за самооценка на 

дейността във ФСГ; 

- Работеща и ефективна вътрешна 

нормативна уредба;  

- Тенденция към усвояване на средства по 

програми на ЕС;  

- Реализирани проекти по програма 

Еразъм +  

- Много добро управление на финансовите 

средства в условията на делегиран 

бюджет;  

- Силни синдикални организации;  

- Ритуализация на училищния живот – 

училищно знаме, лого, значка;  

- Договори за сътрудничество с 

специалисти за участие в ИКД, НП и 

проекти; 

- Известна конфликтност, породена от 

създадени неформални групи и 

противоречия между учители; 

- Отхвърляне на проекти по „Еразъм+“; 

- Компрометиран сграден фонд; 

- Второгодници в СФО. 



  

икономически ВУЗ-ове;  

- Активно работещо Училищно 

настоятелство;  

- Въведени иновации – училищен сайт с 

електронно обучение;  

- Ежегодно участие на панаир на 

учебно-тренировъчните фирми.  

 

 

Възможности 
- Прилагане на форми и методи на 

обучение, които са ориентирани към 

личността на ученика, към неговата 

индивидуалност и са свързани с неговите 

перспективи за развитие;  

- Мотивиране и подготовка на учениците 

за явяване на между-училищни, 

регионални, национални и международни 

състезания, конкурси и олимпиади; 

- Разширяване на чуждоезиковата 

подготовка, осигуряване възможност за 

включване на учениците в програмите за 

международен младежки обмен, 

международни проекти и участие във 

международни форуми;  

-Засилване на  мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците; 

- Разширяване на извънкласните дейности;  

- Намаляне на агресия и насилие на 

ученици с противообществени прояви;  

- Актуализиране на учебното съдържание 

в съответствие с изискванията на бизнеса;  

- Разработване на система за наблюдение, 

анализ и оценка на развитието и 

реализацията на учителите, включително 

чрез училищен регистър на учителите с 

информация за преминатите 

квалификационни курсове;  

- Утвърждаване на система за 

награждаване на учители и ученици в 

рамките на училището;  

- Непрестаннно актуализиране на 

внедрените в училището ИКТ– 

интерактивна бяла дъска, електронна 

учебна документация, учебен софтуер;  

- Модернизиране на учебната база;  

- Ефективно взаимодействие между 

институциите, ангажирани с ПОО;  

- Продължаване и активизиране  на 

Заплахи 
- Намаляване броят на учениците;  

- Демотивация за учене сред учениците; 

 - Нарастване броят на  отсъствията  на 

учениците;  

- Засилваща се агресия сред учениците;  

- Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба от страна на част от 

педагогическия персонал; 

- Нарушен психо - климат в колектива 

вследствие на непрекъснатите промени в 

нормативната база и кратките срокове за 

изпълнение на поставените задачи;  

- Занижен или липсващ родителски 

контрол; 

-Остаряване на сградния фонд; 

-Недостиг на кабинети и класни стаи; 

- Недостиг на финансиране; 

-Демотивиращо заплащане на 

преподавателския труд. 



  

дейността на Училищното настоятелство и 

новоучредения Обществен съвет; 

 - Ефективно взаимодействие с Центровете 

за подкрепа на личностното развитие; 

-Реновиране и модернизиране  на сградния  

фонд; 

 - Разширяване на партньорствата с фирми 

и други институции.  

Постиженията в дейността на ФСГ „Атанас Буров“ се обуславят от следните фактори, 

които определят и силните страни в дейността на училището: 

 Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна 

организация и традиции. 

 Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, 

взаимодействие и партньорство с бизнеса, институции, културни институти, висши 

училища, чрез които са постигнати образователните цели на обучението.  

 Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и 

прилага съвременни методи на обучение. 

 Добре организирано партньорство между учителите и учениците и 

взаимодействие с родителите. 

 Утвърдени успешни практики за работа с учениците за превенция на агресията. 

 Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран 

бюджет и постоянно намаляващ брой ученици. 

 Изграден капацитет по усвояване на средства от национални програми на 

МОН.  

 Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно 

реализиране целите на образователния процес.  

 Установена практика за активно популяризиране дейността на училището пред 

обществеността чрез местните медии. 

 Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал. 

 

На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с: 

 Прогресивно намаляващия брой ученици в резултат на демографския срив, което 

рефлектира върху бюджета на училището и осигуряването на ЗНПР за всички 

учители. 

 Увеличаващата се демотивация за учебна работа, поради което някои ученици 

(най-вече от гимназиален етап) проявяват нехайно отношение към учебния труд, 

имат пропуски в знанията си и допускат неизвинени отсъствия.  

 Част от учениците нямат ясното съзнание за опазване на материалната база. 

 Ниска заинтересованост и посещаемост на родителите (най-вече на учениците от 

гимназиален етап) на родителските срещи. 

 Недостатъчна активност на методически обединения и училищни комисии. 

 Необходимост от подобряване на материалната база – осветление, външен и вътрешен 

ремонт на сградата. 

 



  

 

II. Мисия на училището 

Гимназията да запази и повишава качеството и резултатите от учебната дейност на 

всички нива, създавайки качествено професионално обучение и образование насочено към 

провокиране на мисленето и самостоятелността, формиране на практически умения и 

условия за развитие на личността. 

 

III. Визия на училището 

             С потенциала на 70 годишната си история Финансово-стопанска гимназия „Атанас 

Буров“ ще запази своя облик и традиции и ще се развива като училище с професионална 

подготовка  на средна степен с два етапа: гимназиален етап (VІІІ – Х клас) и втори 

гимназиален етап (ХІ и ХІІ клас).  

            Качествен образователен процес в училище ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 

приложат стандартите на новия ЗПУО. 

С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ще разработим съвременни програми 

съвместно с представители на бизнеса за придобиване на компетентности в съответствие с 

изучаваната професия и изискванията на пазара на труда по разширена професионална 

подготовка.  

           Ще прилагаме различните форми на обучение, заложени в ЗПУО – самостоятелна, 

индивидуална и комбинирана с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до 

образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на 

училище. 

            Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за 

постигане на заложените в нашата мисия приоритети.  

           С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 

образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: педагогически 

съветник, ресурсен учител (при нужда), екип, който ще направи оценка и ще осъществи 

допълнителна подкрепа на  ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация. 

           Ще се ръководим от приетия Етичен кодекс на училищната общност.    

           Ще продължим да осъществяваме оптимална организация на учебния процес като 

инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ 

при подготовката, за развиване на таланти и професионални умения.  

          Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я 

превърнем в любимо място за отдих и творчество. 

 

ІV. ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 

ГОДИНА, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ, СЪГЛАСНО 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2021-2030 И НА 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА МОН: 

 

1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна 

политика за подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп и 

пълноценна социализация на учениците.  

2. Осъществяване на дейността на ФСГ „Атанас Буров“ в съответствие с разпоредбите на 

Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното 

образование и обучение и прилагане на държавните образователни стандарти. 



  

3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране обмена на 

добри практики, партньорство и практическо приложение на придобити умения в резултат 

на участие в квалификационни форми. 

4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно развитие 

на учениците в училището.  

5. Ефективно взаимодействие с родители, бизнес, институции и структури, работещи в 

областта на икономиката, образованието и младежта. Функциониране на обществения съвет 

към училището. 

 

V. ГЛАВНА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  

 

ГЛАВНА ЦЕЛ 

Развитие на ФСГ „Атанас Буров“ в условията на прилагането на Закона за предучилищното и 

училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение и на растяща 

конкуренция чрез създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за учениците 

и учителите и в партньорство с родителите, бизнес и институциите, с което да се утвърди 

като предпочитано място за обучение и възпитание на подрастващите от града и областта, и 

се превърне в училище за всеки. 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование 

съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците чрез привеждане 

дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО, ЗПОО и ДОС. 

2. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура чрез прилагане на 

училищни политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование 

3. Училището да бъде желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие 

на учениците. 

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите 

специалисти. 

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на 

образованието и младежките политики.  

 

VI. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 
 

VI.1. ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕНЕТО  

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  от Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 

2030 

№ Дейност Срок Отговорни 

лица 

Индикатор

и 

Финанс

иране 



  

1. Изпълнение на 1.1 Включване в образование от П1 Образование и умения 

1.1 Прилагане на училищна 

система за проследяване 

движението на учениците, 

обвързана с последващи 

действия за сигнализиране на 

общината и други институции. 

Съгласно 

срокове от РУО 

УКС Брой 

ученици в 

периодите 

на 

отчитане: 

записани/пр

еместени/п

реминали в 

СФО 

Не е 

необходи

мо 

1.2 Контрол на редовното 

посещение на училище и 

отсъствията на учениците. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Директор  Брой 

ученици с 

отсъствия  

Не е 

необходи

мо 

1.3 Кариерно ориентиране и 

консултиране за избора на 

професия съобразно 

интересите, възможностите и 

перспективите за личностна 

реализация. 

Учебна 

2021/2022 

година  

Класни 

ръководители  

Брой 

ученици, 

продължил

и 

образовани

ето си 

Не е 

необходи

мо 

1.4 Осигуряване на безплатен 

транспорт на пътуващите 

ученици, подлежащи на 

задължително обучение. 

Учебна 

2021/2022 

година 

ЗДУД Брой 

пътуващи 

ученици 

Целеви 

средства 

1.5 Предоставяне на стипендии на 

учениците. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Комисия за 

стипендиите 

Брой 

ученици, 

получили 

стипендии 

Целеви 

средства 

1.6 Регистриране на отсъствията 

на учениците в националния 

регистър на МОН. 

Ежемесечно до 

5-то число  

ЗДУД Брой 

отсъствия, 

статистика 

на 

отсъствията 

Не е 

необходи

мо 

1.7 Превенция на обучителните 

трудности и ранно оценяване 

на риска – ранно 

идентифициране на учениците 

в риск чрез проучване и 

оценка на потребностите и 

интересите им, откриване и 

предотвратяване на 

причините, които биха довели 

до отпадане от училище. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Класни 

ръководители 

Брой 

идентифиц

ирани 

ученици в 

риск 

Не е 

необходи

мо 

1.8 Включване в национални 

прояви –маратон на четенето, 

седмица на четенето, седмица 

на 

Книгата, състезание по 

граматика и др. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Учители по 

БЕЛ, 

библиотекар 

Брой 

инициативи 

Не е 

необходи

мо 



  

1.9 Обогатяване на училищната 

библиотека. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Учители по 

БЕЛ, 

библиотекар 

Брой книги Училище

н 

бюджет, 

дарени 

книги 

1.10 Прилагане в практиката на 

ДОС за усвояване на 

книжовния български език – 

Наредба № 6 от 11 август 2016 

г. за усвояването на 

българския книжовен език. 

Учебна 

2021/2022 

година  

 

Всички 

педагогическ

и 

специалисти 

 Не е 

необходи

мо 

1.11 Организиране на занимания 

по четене и по български език 

за ученици билингви. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Учители по 

БЕЛ 

Брой 

дейности 

Не е 

необходи

мо 

3. Изпълнение на 1.5 Дигитализация и иновации в образованието от П1 Образование и 

умения 

3.1 Разработване на програма за 

училищна е-политика. 

Декември 2021 Учители по 

ИТ 

Изпълнение 

на 

училищната 

програма 

Не е 

необходи

мо 

3.2 Съдействие за повишаване 

уменията на педагогическите 

специалисти за иновативно 

използване на ИКТ в класната 

стая, при ползване на 

източници на електронно 

учебно съдържание. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Главен 

учител и 

учители по 

ИТ 

Брой 

учители 

Училище

н 

бюджет 

3.3 Изготвяне на банка с 

електронни учебни материали, 

използвани или разработени 

от учителите. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Главен 

учител и 

учители по 

ИТ 

Брой 

учители 

Не е 

необходи

мо 

3.4 Споделяне на добри 

педагогически практики, 

създадени с ИКТ средства.  

Учебна 

2021/2022 

година 

Главен 

учител и 

председатели 

на МО 

Пакет 

документац

ия 

Не е 

необходи

мо 

4. Изпълнение на 1.2 Привлекателност и престиж на учителската професия от П1 

Образование и умения 

4.1 Проучване на потребностите 

на педагогическите 

специалисти и планиране 

участието им в 

квалификационни форми, 

насочени към повишаване на 

професионалните 

компетенции. 

Септември 

2021 

Комисия за 

квалификаци

я 

Брой 

анкетирани 

педагогичес

ки 

специалист

и 

Не е 

необходи

мо 

4.2 Подкрепа на педагогическите Целогодишно ЗДУД, Брой Не е 



  

специалисти по прилагане на 

ЗПУО, ЗПОО и ДОС. 

Главен 

учител и 

Председатели 

на МО 

 

консултира

ни 

педагогичес

ки 

специалист

и 

необходи

мо 

4.3 Подкрепа на младите учители 

в училището, продължаване 

на системата за 

наставничество. 

Целогодишно Наставници 

по чл. 45, ал. 

2 от НАРЕДБА № 

15 ОТ 22 ЮЛИ 2019 

Г. ЗА СТАТУТА И 

ПРОФЕСИОНАЛН

ОТО РАЗВИТИЕ 

НА УЧИТЕЛИТЕ, 

ДИРЕКТОРИТЕ И 

ДРУГИТЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСК

И 

СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Брой 

консултира

ни 

педагогичес

ки 

специалист

и 

Не е 

необходи

мо 

4.4 Участие на педагогически 

специалисти в 

квалификационни форми, 

предвидени от РУО и по НП 

„Развитие на педагогическите 

кадри“ за учебната година. 

Целогодишно Директор  Максимале

н 

педагогичес

ки 

специалист

и, включени 

в 

квалификац

ионни 

форми 

Бюджет 

на НП, 

училище

н 

бюджет 

5. Изпълнение на плана по националните програми за развитие на средното образование 

5.1 Дейности по ПРОЕКТ 

BG05M2OP001-2.010-0001 

КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от 

Оперативна програма "Наука и образование 
за интелигентен растеж" 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни 
фондове. 
 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

ЗДУД и 

главен учител  

електронни 

образовател

ни ресурси, 

регистри, 

информаци

онни 

системи, 

портали и 

онлайн 

образовател

ни услуги 

Бюджет 

на 

Проект 

5.2 Дейности по НП 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда“ 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Учители  обезпечаван

е с уреди, 

прибори, 

пособия, 

стъклария, 

реактиви и 

други 

консуматив

и, 

необходими 

Бюджет 

на НП 



  

за 

провеждане 

на 

практическ

и 

дейности по 

учебните 

предмети 

БЗО и 

ХООС  

5.3 Дейности по НП „Без 

свободен час в училище“ 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор  100% 

осигурено 

заместване 

на 

отсъстващи 

педагогичес

ки 

специалист

и 

Бюджет 

на НП 

5.4 НП Оптимизиране на 

вътрешната структура на 

персонала. 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор  Брой 

педагогичес

ки 

специалист

и 

Бюджет 

на НП 

5.5 НП на МОН Съгласно 

приети с ПМС 

и отнасящи се 

за учебната 

2021/2022 г. 

   

6. Изпълнение на 1.4 Учене през целия живот от П1 Образование и умения 

6.1 Изпълнение на дейности 

съвместно с Център за 

кариерно ориентиране. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Психолог Брой 

консултира

ни ученици 

Не е 

необходи

мо 

6.2 Изготвяне на предложение за 

училищен и държавен прием 

за учебната 2022/2023 година. 

Декември 2020 Директор  Утвърден и 

реализиран 

прием 

Не е 

необходи

мо 

6.3 Кандидатстване по програма 

„Еразъм +“, … 

 

2022 г. 

съгласно 

сроковете по 

програмата 

Работна 

група в 

състав:  

Е. Георгиева, 

Д. Колева, Н. 

Попова, Д. 

Андонова, 

Сн. Шишкова 

Брой 

подадени и 

одобрени 

проекти 

Не е 

необходи

мо 

6.4 Подкрепа за дейността на 

ученическите кампании. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Психолог Съгласно 

статута на 

УК 

Не е 

необходи

мо 



  

7. Изпълнение на П11 Социално включване от Национална програма за развитие 

БЪЛГАРИЯ 2030 

7.1 Прилагане на ДОС за 

гражданското, здравното, 

екологичното и 

интеркултурното образование 

във всички компоненти на 

процеса на образование, 

възпитание и социализация в 

училището. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Всички 

педагогическ

и 

специалисти 

Дейности, 

планове 

Не е 

необходи

мо 

7.2 Изпълнение на училищни 

програми за гражданско, 

здравно, екологично и 

интеркултурно образование. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Всички 

педагогическ

и 

специалисти 

Реализиран

и дейности 

Училище

н 

бюджет 

7.3 Създаване на условия за 

пълноценно интегриране на 

ученици от други етноси в 

училищна среда. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Всички 

педагогическ

и 

специалисти 

Реализиран

и дейности 

Не е 

необходи

мо 

8. Изпълнение на 1.3 Качество на образованието от П1 Образование и умения 

8.1 Диагностициране на 

учениците с обучителни 

трудности  

Октомври  

2021 

Учителите в 

пети клас 

Картотека  Не е 

необходи

мо 

8.2 Картотекиране на 

конкретните пропуски на 

учениците в усвояването на 

задължителния 

общообразователен минимум 

по класове и учебни предмети 

и планиране на 

допълнителната работа. 

Октомври  

2021 

Учителите по 

предмети 

Картотека  Не е 

необходи

мо 

8.3 Провеждане на консултации 

по предмети. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Учителите по 

предмети 

График за 

консултаци

и 

Не е 

необходи

мо 

8.4 Допълнителна и 

индивидуална работа с 

ученици във връзка с НВО и 

ДЗИ, ДКИ и провеждане на 

пробно НВО и ДЗИ. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Учителите по 

предметите 

от НВО и 

ДЗИ  

График за 

консултаци

и 

Не е 

необходи

мо 

8.5 Проследяване на отсъствията 

на учениците и резултатите им 

от учебната дейност. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Класни 

ръководители 

Брой 

отсъствия – 

оценки 

Не е 

необходи

мо 

8.6  Изпълнение на 

функционални задължения на 

учителите, свързани с 

предварителната подготовка, 

планирането, провеждането на 

Учебна 

2021/2022 

година 

Учителите по 

предмети 

Планове, 

разработки,  

Не е 

необходи

мо 



  

образователните дейности и 

оценяването. 

8.7 Промяна в образователната 

дейност на учителите: 

 ежедневно планиране на 

урочната дейност; 

 задаване и проверка на 

домашна работа, тетрадки 

и др.; 

 разнообразяване на 

методиката на 

преподаване – 

интерактивни дейности, 

учебни проекти, 

целенасочено прилагане на 

ИКТ, електронни учебни 

ресурси и др. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Учителите по 

предмети 

Планове, 

разработки,  

Не е 

необходи

мо 

8.8 Съвместни уроци между 

учители в гимназиален етап. 

Март 2022 Учителите по 

предмети  

Планове, 

разработки  

Не е 

необходи

мо 

8.9 Мотивиране и стимулиране на 

учениците за личностна изява 

– участие в олимпиади, 

състезания, конкурси; 

публичност на постиженията 

им. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Учителите по 

предмети 

Резултати 

от участия 

Не е 

необходи

мо 

 

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ УЧИЛИЩНИ ЦЕЛИ И 

ПРИОРИТЕТИ  

 

ОПЕРА

ТИВНА 

ЦЕЛ 

ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРН

И ЛИЦА 

ИНДИКАТОР

И 

ФИНАНСИРА

НЕ 

1. 

Поддър

жане на 

високо 

качеств

о и 

ефектив

ност в 

процеса 

на 

училищ

ното 

образов

ание 

съобраз

1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището 

1.1.1. Изготвяне и актуализация на 

основните училищни документи в 

съответствие със ЗПУО, ЗПОО и 

ДОС: стратегия за развитие на 

училището, годишен план, ПДУ, 

ПВТР, ПБУВОТ, етичен кодекс и 

др.  

м. 09 Директор и 

работна група  

Училищни 

документи 

Не е необходимо 

1.1.2. Определяне състава на 

постоянните училищни комисии за 

планиране и организация на 

основните направления в дейността 

на училището. 

м. 09 ЗДУД и 

Главен учител  

Планове  Не е необходимо 

1.1.3. Актуализиране на 

училищната програма за часовете, 

м. 10 Главен учител Училищна 

програма, 

Не е необходимо 



  

но 

индивид

уалните 

способн

ости и 

потребн

ости на 

ученици

те чрез 

привежд

ане 

дейност

та на 

училищ

ето в 

съответс

твие с 

разпоре

дбите на 

ЗПУО и 

ДОС 

които не се водят от учители 

специалисти, по време на 

заместване на отсъстващия учител. 

осигурено 

заместване 

1.1.4. Изготвяне на годишните 

разпределения, плановете за ЧК, 

програми за ЗИП, ЗИПП, РПП. 

м. 09 Учители  

Директор  

Училищни 

документи 

Не е необходимо 

1.1.5. Осъществяване на ефективен 

контрол на образователния процес 

от директора и 

заместник-директорите съобразно 

целите на училищната стратегия и 

при необходимост – своевременно 

предприемане на действия за 

подобряването му. 

През 

учебната 

година 

Директор Протоколи от 

КД на 

директора, 

ЗДУД  

Не е необходимо 

1.1.6. Създаване на необходимата 

организация за 

получаване/връщане на книги от 

библиотеката. 

м. 09 

м. 06 

Класни 

ръководители 

Книги от 

библиотеката 

Целеви средства 

1.1.7. Изготвяне на: 

 график за провеждане на ЧК,  

консултиране на родители и 

ученици и за работа с 

документация и график на 

приемното време на учителите; 

 график за провеждане на класни 

и контролни работи, 

допълнителна работа с 

учениците и консултации; 

 седмичното разписание за 

първия/втория учебен срок. 

м. 09 

м. 02 

ЗДУД, Главен 

учител, 

учители 

Училищни 

документи 

Не е необходимо 

1.1.8. Изпълнение на дейности и 

процедури по управление на 

качеството на образованието в 

училището. 

През 

учебната 

година 

ЗДУД, Главен 

учител  

Самооценка  Училищен 

бюджет 

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на училищно образование 

1.2.1. Използване на съвременни 

образователни технологии и форми 

на педагогическо взаимодействие 

за мотивиране на учениците и 

прилагане на усвоените знания в 

практиката 

 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

1.2.2. Промяна на стила и методите 

на работа и ориентиране на 

обучението към потребностите на 

отделния ученик. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година, КДД 

Училищен 

бюджет 

1.2.3. Подкрепа на личностното 

развитие на учениците, превенция 

През 

учебната 

Учители  Резултати в 

края на 

Училищен 

бюджет 



  

на обучителните трудности и ранно 

оценяване на риска – ранно 

идентифициране на учениците в 

риск чрез проучване и оценка на 

потребностите и интересите им, 

откриване и предотвратяване на 

причините, които биха довели до 

отпадане от училище. 

година учебната 

година 

1.2.4. Анализ на резултатите от 

входно ниво и предприемане на 

мерки за преодоляване на 

констатираните пропуски. 

м. 09 Главен учител Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е необходимо 

1.3. Осъществяване на училищен и държавен план-прием   

1.3.1. Изготвяне на предложение за 

държавен план-прием. 

м. 12 Директор  План-прием Не е необходимо 

1.3.2. Дейности по осъществяване 

на училищния план-прием. 

м. 12 Директор  План-прием Не е необходимо 

1.3.3. Разработване на училищна 

политика и рекламна стратегия за 

изпълнение на приема и задържане 

на учениците в училището. 

м. 02 Работна група 

в състав:  

Главен 

учител, 

Предеседател

и на МО 

План-прием Училищен 

бюджет 

2. 

Изгражд

ане и 

поддър

жане на 

институ

ционалн

а 

организ

ационна 

култура 

чрез 

прилага

не на 

училищ

ни 

политик

и в 

подкреп

а на 

граждан

ското, 

здравно

то, 

екологи

2.1. Гражданско образование 

2.1.1. Насоченост на обучението по 

всички предмети към формиране и 

усвояване на умения за разбиране и 

отговорно поведение в обществото; 

подпомагане процеса на личностно 

развитие и себепознание в 

контекста на взаимодействие с 

другите хора. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.1.2.Целенасочена възпитателната 

работа по класове, съобразена с 

възрастта на учениците и 

особеностите в тяхното развитие и 

интереси, изготвяне на планове за 

ЧК, етичен кодекс на училището и 

паралелките. 

През 

учебната 

година 

Класни 

ръководители 

Училищни 

документи 

Не е необходимо 

2.1.3. Изпълнение на дейности за 

повишаване информираността на 

учениците по въпроси като: 

 функциите на институции и 

управленски структури (съд, 

полиция, 

общинска/областна 

администрация и др.) – 

проект; 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 



  

чното и 

интерку

лтурнот

о 

образов

ание 

 правата на човека, 

дискриминацията, 

равнопоставеността на 

половете; 

 здравна култура и 

здравословен начин на 

живот. 

2.1.4. Провеждане на училищни 

дейности, свързани с исторически 

събития, обществено значими 

инициативи, отбелязване на 

празници: 

откриване на новата учебна година, 

патронен празник на училището, 

ден на народните будители, 

коледни тържества, национален 

празник, ден на българската 

просвета и култура и на 

славянската писменост, ден на 

Ботев и на загиналите за 

освобождението на България, 

изпращане на випуск 2019 и др. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

 2.2. Ученическо самоуправление 

2.2.1. Повишаване ролята на 

съветите на класа и Училищния 

ученически парламент при 

организиране и осъществяване 

дейността на училището. 

През 

учебната 

година 

Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник  

Дейности на 

УУП 

Не е необходимо 

2.2.2. Участие на представители на 

ученическата общност при 

обсъждане на проблеми и вземане 

на управленски решения, както и 

при отчитане на резултатите от 

образователния процес. 

През 

учебната 

година 

Психолог Резултати в 

края на учеб 

ната година 

Не е необходимо 

2.3. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот 

2.3.1. Изпълнение на програма за 

здравно образование, 

спортно-туристически календар, 

насочени към комплексно здравно 

образование чрез интерактивни 

дейности и занимания в часовете на 

класа, посветени на превенцията на 

тютюнопушенето, наркоманиите и 

злоупотребата с алкохол, активна 

спортна и туристическа дейност. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.3.2. Инициативи и мероприятия, 

имащи за цел формирането на 

навици за здравословен начин на 

През 

учебната 

година 

УУС Резултати в 

края на 

учебната 

Училищен 

бюджет 



  

живот и правилни житейски избори 

по време на ранното полово 

съзряване. 

година 

2.3.3. Обучения:  

 по безопасност на движението; 

 за действия при бедствия, 

аварии, катастрофи и пожари; 

 началното военно обучение в IX 

и X клас; 

 поведение при кризи и 

екстремни ситуации. 

През 

учебната 

година 

Класни 

ръководители 

Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.3.4. Съвместни дейности с 

РИОСВ, център „Натура“ за 

придобиване на екологична 

култура. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.3.5. Изпълнение на училищни 

проекти за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Целеви средства 

2.4. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците 

2.4.1. Разработване и изпълнение на 

програма за превенция на агресията 

и негативните прояви сред 

учениците. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.4.2. Подобряване на уменията на 

работещите в училището за 

адекватна реакция при 

предотвратяване на случаи на 

агресия и насилие в училищна 

среда. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.5. Подкрепа на личностното развитие на учениците 

 2.5.1. Сформиране на екипи за 

подкрепа за личностното развитие 

на учениците. Изпълнение на план 

за действие съобразно конкретните 

случаи. 

През 

учебната 

година 

Главен 

учител, 

Психолог 

Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.5.2. Откриване и проследяване на 

развитието на ученици с изявени 

дарби, изготвяне на база данни и 

създаване на условия за тяхната 

изява на училищно и 

извънучилищно ниво. 

През 

учебната 

година 

Главен 

учител, 

учители  

Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е необходимо 

2.5.3. Мотивиране на учителите и 

създаване на условия за работа с 

ученици с изявени дарби чрез 

допълнително материално 

стимулиране и факултативни 

През 

учебната 

година 

Главен учител  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 



  

форми. 

2.4.4. Изпълнение на програма за 

превенция на отпадането и/или 

преждевременното напускане на 

училище, която да съдържа: 

 мерки за превенция и 

ограничаване на отпадането; 

 действия за интервенция при 

отпадане и/или 

преждевременното напускане 

на училище. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

3. 

Училищ

ето – 

желано 

място за 

обучени

е, изява 

и 

подкреп

а за 

личност

ното 

развити

е на 

ученици

те. 

3.1. Извънкласни и извънучилищни форми 

3.1.1. Организиране на учениците в 

извънкласни и форми, 

стимулиращи техните интереси, 

таланти и творчески способности.  

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Бюджет на 

проекта 

3.1.2. Участие на учениците при 

разработване и реализиране на 

проекти по национални и 

европейски програми за развитие 

на извънкласната дейност. 

През 

учебната 

година 

Председатели 

на МО 

Проекти  Не е необходимо 

3.1.3. Участие на ученици и 

ученически отбори в състезания, 

конкурси, олимпиади. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

3.1.4. Участие на учениците в 

организацията и провеждането на 

училищни празници и активности. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

3.1.5. Предоставяне на свободен 

достъп на училищната база за 

провеждане на различни видове 

дейност. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е необходимо 

3.2. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие 

3.2.1. Осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на обучение и 

труд, подходящо интериорно 

оформление на учебните 

помещения. 

 

 

През 

учебната 

година 

ЗДУД  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

3.2.2. Поддържане на благоприятна 

и толерантна атмосфера на 

общуване, доверие и взаимопомощ. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е необходимо 

3.2.3. Модернизиране на базата по 

НП  

През 

учебната 

ЗДУД  Изпълнение на 

проекта 

Бюджет на 

проекта 



  

година 

3.2.3. Поддръжка на системата за 

постоянно видеонаблюдение и 

спазване на пропопускателния 

режим. 

През 

учебната 

година 

ЗДУД Брой камери Училищен 

бюджет 

3.2.4. Поддръжка и поетапно 

обновяване на компютърната и 

комуникационната техника – 

кандидатстване по НП „ИКТ“. 

През 

учебната 

година 

ЗДУД Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет, бюджет 

на НП 

3.2.5. Осигуряване на ресурси за 

е-обучение, използване на 

електронни образователни ресурси. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

 3.2.6. Подобряване на условията за 

лабораторна и експериментална 

работа по природни науки чрез 

изпълнение на НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“. 

През 

учебната 

година 

Учители по 

природни 

науки 

Резултати в 

края на 

учебната 

година 

 Бюджет на НП 

4. 

Повиша

ване на 

професи

оналнат

а 

компете

нтност и 

квалифи

кация на 

педагог

ическит

е 

специал

исти  

1.4. Квалификация на педагогическите специалисти 

1.4.1. Изграждане на 

професионалния профил на 

педагогическите специалисти като 

съвкупност от знания, умения и 

отношения съгласно Наредба № 15 

от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти – 

изготвяне на портфолио и личен 

план за развитие. 

През 

учебната 

година 

Учители  Портфолио, 

планове 

Училищен 

бюджет 

1.4.2. Осигуряване на условия и 

възможности за подобряване на 

компетентностите на 

педагогическите специалисти за 

ефективно изпълнение на 

изискванията на изпълняваната 

работа и за кариерно развитие чрез 

квалификационна дейност. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година, участия 

в 

квалификацион

ни форми, 

кредити 

Училищен 

бюджет 

1.4.3. Мотивиране на учителите за 

придобиване на по-висока ПКС, 

като едно от основанията за 

по-бързо кариерно развитие. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е необходимо 

5. 

Взаимод

ействия 

с 

родител

5.1. Взаимодействие с родителите 

5.1.1. Структуриране и дейност на 

обществения съвет. 

През 

учебната 

година 

Директор    Училищен 

бюджет 

5.1.2. Усъвършенстване на През Учители  Резултати в Училищен 



  

и, 

бизнес, 

институ

ции и 

структу

ри, 

работещ

и в 

областт

а на 

образов

анието и 

младежк

ите 

политик

и 

системата от взаимовръзки и 

обратна информация в релациите 

„училище-семейство“ и 

„училище-бизнес“: 

 укрепване на положителното 

отношение към училището като 

институция от страна на 

ученици и родители и проява на 

съпричастност към училищния 

живот; 

 установяване на система от 

форми и средства за 

сътрудничество и 

взаимодействие с родителите: 

родителски и индивидуални 

срещи, индивидуални 

консултации, обучения и др. 

 установяване на система от 

форми и средства за 

сътрудничество и 

взаимодействие с бизнеса: 

учебната 

година 

края на 

учебната 

година 

бюджет 

5.1.3. Информиране на родителите 

и стимулиране на родителската 

активност за основните 

нормативни и училищни 

документи, по повод информация 

за резултатите от учебната дейност, 

консултиране по проблеми, 

решаване на конфликти и налагане 

на санкции и др. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

5.1.4. Сътрудничество и съдействие 

от родителите и бизнеса: 

 при организиране на училищни 

дейности; 

 в процеса на кариерното 

информиране, ориентиране и 

развитие; 

 при идентифициран риск за 

ученика от отпадане и/или 

преждевременно напускане на 

училище.  

5.1.5. Създаване на информационна 

банка с данни и координати за 

своевременна връзка с ученика и 

неговите родители/настойници. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е необходимо 

5.2. Взаимодействие с институции 

5.2.1. Популяризиране дейността на 

училището на общински, областни, 

национални и международни 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

Училищен 

бюджет 



  

форуми и в медийното 

пространство. 

година 

5.2.2. Реализиране на съвместни 

проекти с партниращи организации 

– ВУЗ, НПО, Фондации, с дейци на 

науката, културата, изкуството и 

спорта и др. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е необходимо 

5.3. Присъствие на училището в общественото пространство 

5.3.1. Участие на учители и 

ученици в общински празници, 

състезания, форуми и др. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

5.3.2. Поддържане и своевременно 

обновяване сайта на училището с 

актуална информация за 

нормативната база, организацията 

на дейността, изявите в различни 

направления на училищния живот 

и др. 

През 

учебната 

година 

ЗДУД, Главен 

учител 

Сайт на 

училището 

Училищен 

бюджет 

5.3.3. Популяризиране на 

училището чрез информация в 

местните печатни и електронни 

медии. 

През 

учебната 

година 

ЗДУД, Главен 

учител, 

Председатели 

на МО  

Медийно 

отразяване 

Училищен 

бюджет 

  

V. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

НА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ „АТАНАС БУРОВ“ 

 
Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. 

на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти в съответствие със: 

1. Стратегията за развитие на образователната институция. 

2. Установените потребности за повишаване на квалификацията. 

3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в 

съответствие с приоритетните области за продължаваща квалификация, 

определяни ежегодно от МОН. 

4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната 

квалификация, съгласувани с педагогическия съвет, утвърдени от директора, 

които са част от настоящия план. 

5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и 

национални програми и проекти. 

 

І. ЦЕЛИ 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване 

на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване. 



  

2. Обединяване усилията на методическите обединения по отношение на 

вътрешно-методическата квалификационна дейност на педагогическия състав. 

3. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическите кадри чрез 

практико – приложна дейност в УВР. 

4. Регулиране на процеса на квалификация и създаване условия за професионално и 

кариерно развитие на педагогическия персонал. 

 

ІІ. ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ 

1. Подпомагане на методичните обединения при обмяната на педагогически опит и 

индивидуалната квалификация на учителите с цел усъвършенстване на 

професионалните им умения. 

2. Приложение на интерактивни методи в учебния процес, \ПБО. 

3. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при 

постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

 

III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки 

педагогически специалист)  

 

и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ  (планира се при установена 

необходимост)   

 

Вид 

квалификац

ия / Тема 

Организац

ионна 

форма 

/лектории, 

вътрешнои

нституцио

нални 

дискусионн

и форуми, 

открити 

практики, 

методическ

о 

подпомага

не, 

презентаци

и на 

творчески 

проекти, 

резултати 

Време на 

провеждане 

 

 

Целева група 

/брой 

участници/ 

 

 

 

 

 

Ръководит

ел/отговор

ник за 

провеждан

ата 

квалифика

ционна 

форма 

 

 

 

 

 

Брой 

академи

чни 

часове 



  

и анализи 

на 

педагогиче

ски 

изследвани

я и 

постижени

я, 

споделяне 

на 

иновативн

и 

практики/ 

1. 

/Въвеждаща 

квалификац

ия/ 

"Адаптиран

е в 

образовател

ната среда, 

методическо 

и 

организацио

нно 

подпомаган

е 

методическ

о 

подпомага

не 

септември 

2021 година 

Новоназначе

ни и млади 

учители - 2 

Главен 

учител и 

председате

ли на МО 

1 

2. 

/Въвеждаща 

квалификац

ия/ 

Запознаване 

с промените 

в Наредбите    

методическ

о 

подпомага

не 

октомври 

2021 година 

педагогическ

и 

специалисти 

във ФСГ - 47 

Главен 

учител и 

председате

ли на МО 

2 

3. 

/Въвеждаща 

квалификац

ия/Готовнос

т на 

учителите 

за 

осъществяв

ане на 

споделяне 

на 

иновативн

и практики 

октомври 

2021 година 

педагогическ

и 

специалисти 

във ФСГ - 47 

Главен 

учител и 

училищен 

психолог 

1 



  

приобщава

що 

образование

- работа с 

ученици със 

СОП 

1. Вътре

шноин

ститу

ционал

на 

квали

фикац

ия/ 

Работа 

с 

Образ

овател

ни 

платф

орми(-

финан

сиране 

от 

бюдже

т за 

квали

фикац

ия на 

ПС) 

открити 

практики, 

методическ

о 

подпомага

не, 

дискусионн

и форуми 

Ноември 2021 

г. 

педагогическ

и 

специалисти 

във ФСГ - 28 

Председате

ли на МО, 

Главен 

учител 

8 

5./Вътрешн

оинституци

онална 

квалификац

ия/ 

Социално 

партньорст

во 

 

резултати 

и анализи 

на 

педагогиче

ски 

изследвани

я и 

постижени

я 

Декември 

2021 г. 

педагогическ

и 

специалисти 

във ФСГ - 47 

Главен 

учител, 

Училищен 

психолог 

4 

6.Вътрешно

институцио

нална 

квалификац

споделяне 

на 

иновативн

и практики 

Януари 2022 

г. 

педагогическ

и 

специалисти 

във ФСГ - 47 

Училищен 

психолог 

Главен 

учител,  

4 



  

ия/ 

Съвременни 

модели на 

взаимодейст

вие на 

училището с 

родителите 

7. 

/Въвеждаща 

квалификац

ия/ 

Посещение 

на открити 

уроци в 

МО за 

споделяне 

на добри 

практики и 

опит по МО 

и етапи 

 

открити 

практики 
Март 2022 г. 

педагогическ

и 

специалисти 

във ФСГ - 20 

Главен 

учител и 

председате

ли на МО 

3 

9. 

/Въвеждаща 

квалификац

ия/ 

Приобщава

щото 

образование 

в 

училищната 

практика. 

Подкрепа за 

личностно 

развитие на 

децата и 

учениците в 

контекста 

на ЗПУО и 

ДОС за 

приобщава

щото 

образование

- сбирки по 

вътрешнои

нституцио

нални 

дискусионн

и форуми 

По график на 

МО 

Педагогическ

и 

специалисти - 

47 

Председате

ли на МО, 

Главен 

учител, 

Училищен 

психолог 

3 



  

МО 

10. 

/Въвеждаща 

квалификац

ия/ 

Спортни 

дейности и 

събития в 

училищното 

образование 

– 

специфика, 

организаци

я, 

реализация 

 

споделяне 

на 

иновативн

и практики 

Април 2022 г. 

Педагогическ

и 

специалисти 

по ФВС - 4 

ЗДУД 1 

11. 

/Въвеждаща 

квалификац

ия/ 

Европейски 

практики за 

прилагането 

на 

междупредм

етни връзки 

в 

обучението 

по чужд 

език 

(прогимнази

ален и 

гимназиале

н етап) 

споделяне 

на 

иновативн

и практики 

Май 2022 г. 
Учители по 

езици - 7 

ЗДУД 1 

12. 

/Въвеждаща 

квалификац

ия/ 

Развиване 

на умения и 

компетентн

ости по 

презентаци

и на 

творчески 

проекти 

Юни 2022 

Учители по 

професионал

на 

подготовка - 

12 

Председате

л на МО на 

учителите 

по 

професион

ална 

подготовка  

1 



  

специалност

и 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Тема 

Организацион

на форма 

/курс, 

семинар, 

тренинг, 

школа, 

практикум, 

лектория, 

уебинар, 

специализаци

и и др./ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой 

участници/ 

 

Брой 

академич

ни часове 

 

 

 

Източник 

на 

финансир

ане 

1. 

"Истини 

и митове, 

свързани 

с 

вирусни 

епидеми

и и 

пандеми

и, както 

и 

отражен

ието им 

върху 

психичес

кото 

състояни

е на 

подраств

ащитте“ 

курс 

Октомври/н

оември 2021 

г. 

28 16 

бюджет 

2. 

Участие 

на 

учители 

в 

процедур

и за 

Курс/специали

зации 

целогодишн

о 
10 16 

За сметка 

на 

обучаеми

я 



  

придоби

ване на 

ПКС  в 

курсовет

е на 

ДИПКУ/

ДИУУ 

по 

график 

за 

придоби

ване на 

ПКС 

3. 

Обучени

я по 

програм

и от 

регистър

а на 

МОН 

курс 
По график 

на ЦУТФ 
12 16 

бюджет 

 

IV. Финансиране: 

1. За сметка на целевите средства по утвърдения бюджет на училището в размер на 1, 2%  

от ФРЗ. 

2. Финансови средства от участия в проекти. 

3. Самофинансиране на индивидуалната квалификация. 

4. Финансиране от МОН.  

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 

22/14.09.2021 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната 

квалификация през учебната година.  

2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация 

през учебната година. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

 

Правила за организиране, провеждане и отчитане на 

вътрешноинституционалната квалификация 

във ФСГ „Атанас Буров“ 



  

през учебната 2021/2022 година 

 
Всяка вътрешноинституционалната квалификация във 

Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – гр. Хасково, се осъществява 

по следните правила: 

1. Покана (съобщение) до педагогическите специалисти за участие в 

организираната вътрешноинституционална квалификационна дейност 

с определени дата, място, тема, ръководител и продължителност на 

провеждане. 

2. Попълнени карти от проведена вътрешноинституционална 

квалификационна дейност, заверени с подпис и печат от директора, 

съдържащи информация за: 

 тема на квалификацията; 

 организациионна форма на квалификацията; 

 дата и място на провеждане; 

 времетраене в академични часове; 

 работни материали; 

 ръководител/отговорник за провеждане на квалификационната 

форма; 

 Присъствени списъци с трите имена, длъжност и подпис на всеки 

участник във вътрешноинституционална квалификационна форма. 

 Ксерокопие на работните материали от проведената квалификация на 

хартиен и/или електронен носител. 

 Финансова справка в свободен формат при изразходвани средства за 

проведената форма (например за размножаване на обучителните 

материали и др.) 

 Индивидуални карти за отчитане на вътрешноинституционалната  

квалификация на всеки педагогически специалист за учебната година 

в академични часове. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Правила за организиране, провеждане и отчитане на 

продължаваща квалификация във ФСГ „Атанас Буров“ 

през учебната 2021/2022 година 

 
Всяка продължаваща квалификация във Финансово-стопанска гимназия 

„Атанас Буров“ – гр. Хасково, се осъществява по следните правила: 

 

1. Планиране на финансовите средства за квалификация –  

2. Избора на изпълнител на обученията се осъществява от комисията за 

квалификационна дейност във ФСГ „Атанас Буров“. 

3. Обученията се провеждат по график на изпълнителя: на място или 

изнесено обучение, време на провеждане (учебно, неучебно време). 



  

4. Извършва се преструктуриране на учебно съдържание (при 

необходимост). 

5. Проверка на обучителните организации и представените от тях 

програми за обучение в Информационен регистър на одобрените 

програми за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти /http://iropk.mon.bg/ се извършва от директора на 

училището. 

6. Отговорни лица за дейността по организиране, изпълнение и контрол 

на формите на продължаваща квалификация са председателя и 

членовете на комисията за квалификационна дейност във ФСГ 

„Атанас Буров“. 

 
VІ. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

№ Време на 

провеждане 

Тематика Организационни 

бележки 

 м. октомври  1. Резултати от установяване на входно ниво и приемане 

на мерки за подобряване на образователните резултати. 

2. Избор на работна група за извършване на самооценка 

на качеството на предлаганото образование. 

 

 м. декември  Предложение за училищен и държавен план-прием.  

 м. януари Тематичен ПС „Класният ръководител – фактор за 

успешно взаимодействие между училището и 

семейството“. 

 

 м. февруари Отчет за резултатите от образователния процес и КДД 

през първия учебен срок и приемане на мерки между 

учителите с цел подобряване на образователните 

резултати. 

 

 м. март Тематичен ПС на тема „Критерии, показатели и 

инструменти за самооценяване на качеството на 

предоставяното образование“. 

 

 м. април Разглеждане на предложения за награждаване на учители 

и ученици. 

 

 м. май Предложение за разкриване на занимания по интереси и 

определяне на спортните дейности за учебната 2022/2023 

г.  

 

 м. юни Отчет за дейността на училището през учебната година, 

изпълнението на приетите мерки, плановете и 

програмите.  

 

 м. септември 1. Приемане на: 

 план за изпълнение на стратегията за развитие на 

училището през учебната 2022/2023 г.; 

 правилник за дейността на училището;  

 училищни учебни планове;  

 форми на обучение;  

 годишен план за дейността на училището през 

2021/2022 учебна година;  

 



  

 мерки за повишаване качеството на 

образованието;  

 програма за превенция на ранното напускане на 

училище;  

 програма за предоставяне на равни възможности и 

за приобщаване на децата и учениците от уязвими 

групи. 

 

VІІ. НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на 

годишния план и реализиране на цялостната училищна политика  

1. Взаимодействия с институции и структури, работещи в областта на образованието, 

бизнеса и младежките политики: МОН, РУО, областна и общинска администрация, 

МКБППМН, МВР, РДСП, ОЗД към Дирекциите за социално подпомагане, ДАЗД и др. 

2. Взаимодействия с родители. 

3. Взаимодействия с институции и структури с обществено значение (РБ, РИМ, 

читалище, спортни клубове и др), сдружения и НПО и др. 

 

  

 

 

 

 
 

Годишният план е приет на Педагогически съвет с Протокол № 22 /14.09.2021 г. и 

влиза в сила от 15.09.2021 г. 

 

Цанко Цанков 

Директор на ФСГ „Атанас Буров” 
 


