ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО
“ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ” – СЛИВЕН

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:
/ инж. Д. Караманова /

ГОДИШЕН ПЛАН
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Протокол № 1 / ….09. 2014 година

І. АНАЛИЗ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА
2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА
ПГТО “Добри Желязков” – Сливен осъществява подготовка на кадри за текстилната и
шевна промишленост.
Учебната 2013/2014 година започна с 128 ученика в 6 паралелки със срок на обучение 4 г. и
завърши с 123 ученика - четирима ученика са преминали в самостоятелна форма на обучение, а
една ученичка е преместена в друго учебно заведение.
Обхванати и синхронизирани са всички дейности, насочени към осигуряване основно на
добра общообразователна и професионална подготовка на учениците.
Усилията на екипа бяха насочени към:
осъществяване на утвърдения план-прием за 2014/2015 г.;
разширяване и обогатяване базата на училището;
повишаване ефективността на образователно-възпитателната работа
осигуряване на условия за успешно професионално образование;
подобряване на взаимодействието със социални партньори и родители;
създаване на условия за привличане и задържане на учениците в училище.
Слабите страни в дейността на училището:
демотивация на учениците – социалните условия не създават стимули за учене,
както сложното и абстрактно учебно съдържание по някои учебни предмети;
неангажираност и занижен контрол на родителите;
финансиране – недостатъчно, затруднява поддържането, обогатяването и
модернизацията на МТБ.
Задачи:
предлагане на традиционните професии за гимназията;
по-ефективна програма за рекламна кампания за прием 2014/2015;
продължаване на работата по различни национални програми и проекти;
форми и начини за финансиране на дейности от работодателите;
повишаване на професионалната квалификация на учителите свързана с използване
на ИКТ и интерактивни методи на обучение
повишаване на професионалната квалификация на учителите отговаряща на
изискванията на бизнеса и пазара на труда;
по-добра координация между институциите при работа с ученици с
противообществени прояви и в риск;
подпомагане на социално слабите деца и ученици, включително с учебници,
учебни помагала и учебни пособия, транспортни разходи.
ІІ.
ОСНОВНИ
ЦЕЛИ,
СТРАТЕГИИ
И
ПРИОРИТЕТИ
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

НА

2.1. Мисия на ПГТО “Д.Желязков” - Ние осигуряваме качествена подготовка в
областта на професионалното текстилно образование и добра реализация на
възпитаниците ни на пазара на труда в областта. Предоставяме възможност за
придобиване на средно образование и степен на професионална квалификация.
2.2. Визия на ПГТО “Добри Желязков” – Ние да се утвърдим като привлекателно
съвременно професионално учебно заведение, ползващо се с доверието на бизнеса като
потребител на кадри в региона и с доверието на цялата общественост.
2.3. Стратегии и приоритети
приоритетно внедряване на иновации в учебната и производствената дейност, в
организацията и управлението на училището;

поддържане висока квалификация на екипа – педагогически, непедагогически,
управленски.
издигане качеството на общообразователната и професионална подготовка на
учениците в съответствие с мисията на училището;
поставяне на ученика в центъра на цялостната училищна дейност; организиране на
обучението с разбирането, че училището удовлетворява неговите интереси и потребности;
създаване на организационен, методически и психологически конфорт, съчетан с ред и
дисциплина;
на специализацията – висока потенциалност на гимназията да отговори на заявки
от страна на бизнеса да подготвя различни видове специалисти в текстилната промишленост,
според потребностите на пазара на труда в региона;
създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от
етническите малцинства.
създаване на условия за продължаващо професионално обучение;
2.4. Принципи в дейностите на училището.
самостоятелност и отговорност на всеки на собственото му работно място територия за дейност за качество и ефективност от труда му;
взаимна обвързаност и синхронизиране на дейностите в обучението и учебното
производство по посока високо качество и резултатност;
отвореност за иновации, стимулиране на всеки член от екипа към търсене на нови,
по-ефективни идеи, стратегии, технологии за оптимизиране на своята дейност, на учебния
процес и на цялостната дейност на училището;
изграждане на управление на основата на ефективен мениджмънт и реклама;
контрол и отчетност на резултатите на входа и изхода – по учебни години, класове
и в края на обучението;
партньорство с потребителите на кадри, въвеждане на критерии от практиката в
професионална подготовка на учениците в съответствие с ДОИ; тясно взаимодействие със
социалната среда;
организация на дейността в училище, законност, отговорност, дисциплина и ред,
стимулиране;
високо равнище на училищна култура и уважение на труда на всеки; толерантност,
работа в екип, резултатите от която зависят от дейността на всеки.
ефективно включване на Училищното настоятелство в дейността на училището.
2.5. Очаквани резултати
реализиране на план-прием 2015/2016;
намаляване броя на отпадналите ученици;
повишаване качеството на образование;
увеличаване броя на придобилите средно образование и/или степен на
професионална квалификация;
професионално обучение – усъвършенстване на придобитата квалификация по
професия или част от професия;
обогатяване на МТБ ;
ПГТО “Д.Желязков” да се утвърди като училище от съвременен тип, отговарящо на
тенденциите на професионалното обучение у нас за достигане на европейските стандарти.

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
А. ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

СРОК

ОТГОВОРНИК

КОНТРОЛИРА

1

2

3

4

5

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
1.
Планира
не на
учебната
дейност

1.1. Разработване на годишните
разпределения на учители и
класни ръководители съгласно
указанията на МОН за учебната
година
1.2. Изготвяне на програми за
ЗИП съгласно училищен учебен
план за 2014/2015 г.
1.3. Изготвяне учебни програми
по
1.3. Разработване на годишни
планове за работата на всички
комисии(ПК и други комисии
съгласно годишния план)
1.4. Актуализиране на Правилник
за дейността на училището
1.5. Изработване на годишни
планове за контролната
дейностна ръководството.
1.6. Изработване на график за
класни работи
1.7. Организиране и провеждане
на работна среща с учители във
връзка с промените в ЗПОО
1.7. Подаване на заявления за
допускане до ДЗИ

1.8. Организиране и провеждане
на ДЗИ

1.9. Подаване на заявления за
допускане до ДИ за СПК

1.10. Организиране и провеждане
на ДИ за СПК

30.09.14г.

преподаватели

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

16.09.14г.

преподаватели

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

30.09.14г.

Председатели
на ПК

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

15.09.14г.

П. Йорданова

инж.Д.Караманова

29.09.14г.

инж.Д.Карамано
ва
П. Йорданова

17.10.14г.
27.02.15г.

преподаватели

П. Йорданова

09.2014 г.

П. Йорданова

инж. Д. Караманова

П. Йорданова

инж.Д.Караманова

Зрелостна
комисия

инж.Д.Караманова

П. Йорданова

инж.Д.Караманова

Инж. Л. Василев

инж.Д.Караманова

20.03.15 г.
17.07.15 г.
Съласно
заповедта
на
Министър
а на
образован
ието и
науката
22.12.14 г.
08.05.15 г.
03.09.15 г.
Съласно
заповедта
на
Министър
а на
образован
ието и
науката

2.
Индивид
уална
работа с
ученицит
е за
повишава
не
успеваем
остта по
учебните
предмети

1

2.1. Проверка, обобщение и
анализ на входното и изходното
ниво на знанията на учениците
по съответните предмети

15.10.14г
26.06.15г

преподаватели

П. Йорданова

2.2. Изготвяне на график за
консултации по предмети за
изоставащи ученици

15.10.14г.

П. Йорданова

инж.Д.Караманова

2
2.3. Актуализиране нагледните
материали и пособия с участие
на ученици
2.4.Запознаване на учениците от
12 клас с изпитните програми за
държавните зрелостни и
квалификационни изпити по
специалности за трета степен

3
текущ

4
преподаватели

5
инж.Д.Караманова

инж.Д.Караманова

30.11.14г.

П. Йорданова

Съгласно
годишните
разпределе
ния

Класни
ръководители,
Кр. Георгиева

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

Съгласно
годишните
разпределе
ния

Класни
ръководители,
Кр. Георгиева

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

05.2015 г.

Учителите по
практическо
обучение

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
1.1. В часа на класа да се
разгледат следните теми:
- националните символи /химн,
1.
знаме, герб/
Формира
- конституцията – права и
не на
задължения на гражданите
познания
- традиции, обичаи и народни
и умения
празници
у
1.2. В часа на класа да се
ученицит
разгледат теми, свързани с
е за
противодействието на
социално
религиозните секти и новите
поведени
религиозни движения , закон за
еи
дискриминацията , закон за
общуване
защита на децата.и закони
,регулиращи общественото
пространство (ЗБСППМН)
2.
Мотивир
ане на
стремеж
2.1. Да се подготвят експонати за
към
участие на училището в
професио
традиционната “Панорама на
нализъм
професиите”
в
избранат
а
професия

2.2. Запознаване на учениците от
12 клас в часа на класа с
възможностите за реализацията
на пазара на труда

12.2014 г.

Класен
ръководител,
Кр. Георгиева

02.2015 г.

Инж. Л. Василев
П.Йорданова

инж.Д.Караманова

2325.04.15г.

Инж. Л. Василев
П.Йорданова

инж.Д.Караманова

Съгласно
годишните
разпределе
ния

Кл.р-тели
Мед.техник
Кр. Георгиева

П. Йорданова

3.2 1.ХІІ – ден за борба против
СПИН

12.2014 г.

Кл.р-ли и
Мед.техник
Кр. Георгиева

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

3.3. На заседание на
педагогическия съвет да се
изслуша информация за
здравословното състояние на
учениците

10.2015 г.

Медицински
техник

3.4. Отбелязване на
международния ден на Земята

04.2015 г.

Р. Сеизова
Кр. Георгиева

П. Йорданова

Мед.техник, Кр.
Георгиева
Р. Сеизова

П. Йорданова

2.3. Провеждане седмица на
професиите – състезание “Найдобър в професията “ по
специалности
2.4. Участие в Националните
състезания по професии
3.1. В часа на класа да се
разгледат теми свързани със
здравното възпитание –
злоупотреба с алкохол,
наркотици и тютюнопушене,
болестите на века; избор на
сексуално поведение и др.
3.
Повишав
ане
здравнат
аи
екологич
на
култура
на
ученицит
е

3.5. Отбелязване на 31.05 –
Световен ден за борба с
тютюнопушенето.
3.6. Отбелязване на световния
ден на здравето 07.04.15г.

05.2015 г.
04.2015 г.

4.2. Участие на учениците в
олимпиади съгласно календарния
По график
график на МОН

4.
Провоки
ране
интерес у
ученицит
е за
личностн
а изява.

Преподаватели

инж.Д.Караманова

П. Йорданова

4.3. Участие на учениците в
спортни мероприятия съгласно
спортния календар на МОН.

Съгласно
календарн
ия план на
МОН

4.4. Участие в лекоатлетическа
щафета “Освободител”

03.2015 г.

4.5. Дни на европейските езици

03.2015 г.

Преподавателите инж.Д.Караманова
по чужди езици

03.2015 г.

В. Петров
Кр. Георгиева

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

05.2015 г.

Кр. Георгиева
Преподаватели

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

4.7.Годишна изложба на ученици
от училището
4.8. Провеждане на Ден на
ученическото самоуправление на
09.05.2015г.

Преподаватели
по
физ.възпитание
и спорт
Преподаватели
по
физ.възпитание
и спорт

инж.Д.Караманова

П. Йорданова

инж.Д.Караманова

4.9. Отбелязване на Национални
празници и важни дати от
историята на България чрез
изготвяне на табла и подготовка
на материали за час на класа:
- 22.09. Ден на Съединението на
РБългария
- 1.11. Ден на народните
будители
- 19.02. Ден на преклонение пред
Апостола
- 3.03. Национален празник
- 24.05. Ден на славянската
писменост и българската култура
4.10. Честване на Празника на
училището – 132 г. от
създаването
4.11. Отбелязване на Световния
ден за борба с наркотиците
26.06.14г.
4.12. Провеждане на конкурс –
изложба на ученически проекти
за облекла на тема „Младежко
облекло”

Кр. Георгиева

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

03. 2015г.

Всички
преподаватели

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

06. 2015г.

Кр. Георгиева ,
кл.р-ли,
мед.техник

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

03. 2015г.

В. Петров
Инж. Ж.
Парушев

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

Б. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1

2

1. Повишаване на
квалификацията по
целеви групи с цел
прилагане на нови
техники, методи и
технологии на обучение.

1.1. Осигуряване на
информация за
провеждащи се
семинари, школи,
лектори, конференции и
други квалификационни
курсове.
1.2. Обсъждане в ПК на
новите теми въведени в
учебното съдържание
съгласно последните
учебни програми.
1.3. Актуализиране на
учебното съдържание,
нагледните средства,
методиката в
съответствие със
съвременното
техническо ниво
1.4. Създаване условия
за подкрепа на младите
учители
1.5. Участие в Проект
„Квалификация на
педагогическите
специалисти”
1.6. Участие в НП
„Квалификация”

3

4

текущ

Л. Душанов

текущ

Председателя
на ПК

5

инж.Д.Караманова

инж.Д.Караманова

текущ
Учители по
професионална
подготовка
текущ

09-12.14
г.
По
график

Председатели
на ПК
Л. Душанов
Л. Душанов

инж.Д.Караманова

П. Йорданова
инж.Д.Караманова
инж.Д.Караманова

В. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
1
2
3
4
1. Разширяване и
утвърждаване на
връзките на ПГТО
“Д.Желязков” с
базовите фирми,
други бизнес –
среди и родители

1.1. Да се осигурят
нормални условия за
провеждане на
практиките в базовите
фирми
1.2. Организиране на
дейности за отправяне
на покана за участие в
изпитните комисии на
представители от
работодателите
1.3.Да се проведат
следните учителородителски срещи при
дневен ред:
- запознаване
родителите с
правилника за
вътрешния ред,
касаещ правата и
задълженията на
учениците
- запознаване
родителите с плана
на класния
ръководител и
включването им в
реализацията на
някои от проявите
- запознаване
родителите на
завършващите
ученици с
предстоящите
държавни
зрелостни и
квалификационни
изпити
- запознаване
родителите с
резултатите от
учебновъзпитателната
работа за І-вия
учебен срок
- на учителородителска среща
във всеки клас да
се обсъди
състоянието на
успеха и
поведението на
учениците през ІІ-

10.10.14г.

04.2015 г.

5

Инж. Л. Василев

инж.Д.Караманова

Инж. Л. Василев

инж.Д.Караманова

м.10.14.
инж.Д.Караманова
Класните
ръководители
Класните
ръководители

инж.Д.Караманова

П. Йорданова

инж.Д.Караманова

Класните
ръководители

инж.Д.Караманова

м.02.15г.

м.04.15г.

Класните
ръководители
м.05.14г.
инж.Д.Караманова

рия учебен срок
/застрашени
ученици/
1.3. Да се използуват
всички
възможности и
средства за
активно
подпомагане
дейността на
училището
- да се включим в
разработване на
проекти по
европейски
програми;
- по активно и тясно
взаимодействие с
училищното
настоятелство за
търсене на нови
форми за
финансиране
1.4. Да се осъществява
своевременна
връзка с
родителите

Текущ

П. Йорданова
Преподаватели
по чужди езици
инж.Д.Караманова
Председател на
УН

Текущ

текущ

инж. Ж.Парушев

текущ.

Кл.ръководители инж.Д.Караманова

Г. РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ
1
1. Издирване на
ученици
извършили
противообществе
ни прояви или
поставени в риск

2. Предприемане
на мерки за
превантивна и
корекционна
дейност спрямо
учениците с
противообществе
ни прояви и тези
поставени в риск

2

3

1.1. Да се картотекират
всички извършители
на противообществени Текущ
прояви и учениците
поставени в риск.

4

5

Кр. Георгиева

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

Кр. Георгиева

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

1.2. Периодично да се
провежда среща с
инспектор от ДПС и
представители на
ОбКБППМН за
запознаване с реалната
обстановка по
проблемите на
комисията.

Текущ

2.1. На педагогически
съвет да се приемат
мероприятия за
подобряване на
вътрешния ред и за
уязвимите от
престъпни
посегателства обекти.

12.2014 г.

Училищен
Координационен
съвет

Инж. Д. Караманова

2.2. Училищната

текущ

Училищен

Инж. Д. Караманова

комисия за БППМН да
предлага на
ОбКБППМН да взема
отношение към
ученици, извършили
противообществени
прояви и родители,
проявяващи нехайство
при възпитанието на
децата си.
2.4. Да се подсили
ролята на училищното
настоятелство за
подпомагане на
ефективността на
обучението и
възпитанието

Координационен
съвет

постоянен

Председателя на
УН

Инж. Д. Караманова

Д. РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ОХРАНА НА
ТРУДА И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
1
2
3
4
5

1. Безопасност
на движението

2. Охрана на
труда

3. Защита от
природни
бедствия

1.1. Да се организират в
помощ на класните
ръководители две лекции по
безопасност на движението с
лектори от КАТ
2.1. Да се актуализира
правилник за осигуряване на
безопасни условия на
възпитание, обучение и труд
2.2. Да се актуализира
противопожарната наредба
2.3. Да се проверява
състоянието на учебните
кабинети, работилници,
лаборатории, физкултурен
салон по отношение
предотвратяване на риска за
здравето и безопасността
2.4. Да се извършва проверка
на състоянието на
противопожарните уреди
2.5. Да се извършва проверка
на състояните на хигиената в
сградите
3.2. В Часа на класа
учениците да се запознаят с
инструкциите и правилата за
действие при природни
бедствия, аварии и
катастрофи.

3.3. Да се проведат три
практически занятия за
защита от природни бедствия,
аварии и катастрофи

М.Януари
М.Май
2015г.

Комисия по
Безопасност на
движението,ох
рана на труда и
защита от
природни
бедствия

инж.Д.Караманова

инж.Д.Караманова

13.09.14г

П. Йорданова

29.09.14г

П. Йорданова

ежемесечно

Инж.Михаил
Михайлов

инж.Д.Караманова

09.2014 г.
04.2015 г.

Инж. М.
Михайлов

инж.Д.Караманова

инж.Д.Караманова

инж.Д.Караманова

ежемесечно

Съгласно
годишните
разпределен
ия

Класни
ръководители

10.2014г.
02.2015 г.
04.2015г.

Комисия по
Безопасност на
движението,ох
рана на труда и
защита от
природни
бедствия

П. Йорданова

инж.Д.Караманова

1

4. Начално военно
обучение

2
3.3 Да се подготвят лекции
за часа на класа:
- първа долекарска
помощ при нараняване,
счупване, кръвотечение
- първа долекарска
помощ при химически
и термически
изгаряния
- първа долекарска
помощ при измръзване,
при слънчев и
топлинен удар
- първа долекарска
помощ при въздействие
на електрически ток
върху човека
- първа долекарска
помощ при остри
отравяния
първа долекарска
помощ при ухапвания
от змия, куче,
насекомо; при
попадане на чужди тела
в окото.
4.1. В Часа на класа на 9 и
10 клас да се проведе на
задължително НВО в

3

4

5

30.10.14г.

Мед.техник
Кр. георгиева

инж.Д.Караманова

Съгласно
годишните
разпределе
ния

Класни
ръководители

П. Йорданова

Е. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
НА ЕС
1
2
3
4
5
1. НП „На
училище без
отсъствия”,
мярка „Без
свободен час”

1.1. Осигуряване на
заместващи учители

2. НП „На
училище без
отсъствия”,
мярка „Без
отсъствия”

2.1. Актуализиране на
програмата за намаляване
броя на отсъствията и на
преждевременно
напусналите училище
ученици. Разработване на
механизми за намаляване на
отсъствията

3. Проект
„Нова
възможност за
моето бъдеще”
по ОП РЧР
3. Проект
„Ученически
практики” по
ОП РЧР

4. Проект
„УСПЕХ”

3.2. Изпълнение на дейности
по проекта

3.2. Изпълнение на дейности
по проекта
1.1. Участие, планиране,
организиране и коордиране
на дейностите по клубове:
- Изкуство
- Бродерия
- История на моето селище
- Умения за живот

Учебната
година

П. Йорданова

11.2014 г.

Кр. Георгиева

П. Йорданова

09.14 г.10.14 г.

П. Йорданова

инж.Д.Караманова

09.14 г.09.15 г.

Наблюдаващ
и учители

инж.Д.Караманова

10.14 г.04.15 г.

Ръководители
на клубове

инж.Д.Караманова

инж.Д.Караманова

Ж. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА И ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОРА
1
1. Намаляване на
безпричинно
допуснатите
отсъствия и
превенция на
преждевременно
напуснали
училище
ученици

2.Задължителна
училищна
документация

2
1.1. Координиране и
контролиране на дейностите,
реализирани от училищния
екип за намаляване на броя на
отсъстващите и напуснали
училище ученици
1.2. Коордиране на
дейностите по програмата
„Всеки ученик може да бъде
отличник” и „Фолклор на
ромските етноси”
2.1. Проверка на учебните
програми за ЗИП по различни
учебни предмети.
2.2. Проверка на годишните
тематични разпределения на
учителите по съответните
предмети.

3

През
учебната
година

4
Училищен
екип „Без
отсъствия”

5

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

Л. Душанов
09.2014 г.
учителите

инж.Д.Караманова

2.3. Контрол на училищната
документация
3. Контрол на
трудовата
дисциплина и
опазване на МТБ
4. Контрол на
организацията
на
образователновъзпитателния
процес

3.1. Дежурство на учители
3.2. Работно време
4.1. Проверка на спазване на
изискванията на Наредба №3
от 15.04.2003 г.
4.2. Проверка за спазване на
изискванията на ППЗНП

2014-2015 г.

2014-2015 г.

Учители
служители

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

2014-2015 г.

учители

инж.Д.Караманова
П. Йорданова

З. ОРГАНИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА РАБОТА
1. Кадрова обезпеченост
- учители по общообразователни предмети
- учители по специални предмети
- друг персонал
2. Предметни комисии
ПК по общообразователни предмети – Здравка Дачева
ПК по професионална подготовка– инж. Лъчезар Василев
3. Комисии:
3.1. Комисия “Образователна и квалификационна дейност”
Председател – Любомир Душанов
Членове: инж. Стоянак Чиликова, инж. Мануела Павлова
- Разработване на учебни планове, програми, образователни стратегии
- Въвеждане на нови образователни технологии
- Разработване на ясни и точни критерии за оценка на знанията
- Планиране и организиране на курсове за професионална квалификация, преквалификация
- Непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване на учителите
- Разработване на проекти и програми за съвместни дейности с други институции в различни
Образователни програми
- Проучване желанията на колегите и организиране на тематични ПС
3.2. Комисия по самооценяване в ПГТО „Добри Желязков”
Председател – Петя Йорданова
Членове: инж. Лъчезар Василев, инж. Иван Господинов, инж. Живко Парушев, инж.
Мануела Павлова, Здравка Дачева
3.3 Комисия “Безопасност на движението , охрана на труда и защита от природни
бедствия” Председател: Петя Йорданова
Членове: инж. Михаил Михайлов, инж. Живко Парушев, инж. Иван Господинов
3.4. Етична комисия
Председател: Петя Йорданова
Членове : инж. Иван Господинов, инж. Живко Парушев, Минка Събева, инж. Мануела
Павлова
3.5. Комисия “Седмично разписание”
Председател: инж. Мария Бояджиева
Членове: Минка Събева, Гьокчен Чаушева
3.6. Комисия “Прием”
Председател: инж. Иван Господинов

Членове: инж. Живко Парушев, Тамара Павлова, инж.Лъчезар Василев,
3.7. Комисия “Извънкласни дейности, празници, отдих”
Председател: Тамара Павлова
Членове: Любомир Душанов, Ваня Чанева, Юлия Колева, Валентин Петров, Кремена
Георгиева, Михаил Михайлов
 Организиране дейности свързани с честване на национални и
училищни празници и мероприятия
 Организиране дейности, свързани с отдиха и извънучебни дейности
на ученици и колегията
3.8. Комисия “Изготвяне Правилник за дейността на училището”
Председател: Петя Йорданова
Членове: Здравка Дачева
3.9. Комисия “Връзки с обществеността и работа по проекти”
Председател: Петя Йорданова
Членове: Кремена Георгиева, Любомир Душанов, Тамара Павлова, инж. Мануела
Павлова, Ваня Чанева, Радостина Сеизова, инж.Стоянка Чиликова, инж. Лъчезар Василев
3.10. Училищен Координационен съвет
Председател: Петя Йорданова
Членове: класни ръководители и Кремена Георгиева
3.11. Комисия „Работа с ЦМДТ „Амалипе”
Председател: Любомир Душанов
Членове: класни ръководители и Кремена Георгиева
3.12. Комисия за актуализиране на училищния сайт
Председател: Валентин Петров
Членове: Любомир Душанов, Минка Събева, инж. Стоянка Чиликова
Сайт: pgto-sliven.com
3.13. Комисия „Стипендии”
Председател: Петя Йорданова
Членове: класни ръководители и Стоянка Младенова
3.14. Комисия „Диференцирано заплащане”
Председател: Петя Йорданова
Членове: Тамара Павлова, инж. Живко Парушев
3.15. Група по условия на труд
Председател: Петя Йорданова
Членове: инж. Иван Господинов, инж. Лъчезар Василев, инж. Mихаил Михайлов

ТЕМИ И ГРАФИК НА РАБОТНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
М. СЕПТЕМВРИ
1. Насоки за организациране на учебната 2014/2015 година.
2. Доклад на класните ръководители за състоянието в класовете след поправителните изпити.
3. Приемане Годишния план на училището, Правилник за ЗБУТ, Правилник за дейността на
гимназията, Планове на всички комисии, и актуализиране Стратегията за развитието на
гимназията.
4. Съгласуване на Училищните учебни планове по професии и специалности.
5. Съгласуване на молбите за изучавани чужди езици на 9 клас.
6. Съгласуване молбите на ученици за промяна формата на обучение.
7. Разни
М. ОКТОМВРИ
1. Анализ на входното ниво на знанията на учениците по съответните предмети.
2. Отчет и анализ на резултатите от ДЗИ и ДИ за СПК за учебната 2013/2014 година.
3. Утвърждаване списък на ученици за получаване на стипендии през І учебен срок.
4. Доклад на класните ръководители за освободени от физическа култура и спорт ученици.
5. Доклад на медицинския техник за здравното състояние на учениците
6. Разни
М. НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ
1. Обсъждане на предложения за избор на професии и специалности, по които не е провеждано
обучение в училище.
2. Тематичен съвет.
3. Информация за ученици, срещащи затруднения при обучението. Набелязване на мерки за
преодоляване на изоставането.
4. Споделяне на добри педагогически практики в училище.
5. Обсъждане и съгласуване на заявка за държавния прием за 2015/2016 година
6. Утвърждаване на план-програма за приема на учениците 2015/2016 година
7. Разни
М.ФЕВРУАРИ
І.
1. Отчет за финансовата 2014 година.
2. Доклад на класните ръководители от УВР за І учебен срок
3. Доклад на класния ръководител на учениците, обучавани в СФО за резултатите след
провеждане на сесия декември – януари.
4. Разни
ІІ.
1. Анализ на резултатите от УВР през І учебен срок за дневна и самостоятелна форма на
обучение.
2. Актуализиране списъка на стипендиантите през ІІ учебен срок
3. Разни
М. МАРТ И АПРИЛ
1. Доклад на ПК по професионална подготовка относно готовността за провеждане на държавни
квалификационни изпити.
2. Тематичен съвет.
3. Организиране на състезания по професии.
4. Разни

М. МАЙ
І.
1. Доклад на класните ръководители на 12 клас дневна и самостоятелна форма на обучение за
приключване на учебната година.
2. Доклад на класните ръководители на 12 клас дневна и самостоятелна форма на обучение за
допускане до държавни зрелостни и квалификационни изпити.
3. Обсъждане участието на училището в „Панорама на професиите”.
4. Доклад на предметната комисия по професионална подготовка за обезпеченост с материали за
квалификационните изпити по практика.
5. Разни
М. ЮНИ
1. Съгласуване групите за ЗИП и СИП за 2015/2016 учебна година
2. Анализ на изходното ниво на знанията на учениците по съответните предмети.
3. Доклад на класните ръководители на 9,10 и11 класове за приключване на учебната година.
4. Съгласуване график за поправителни изпити.
5. Разни
М. ЮЛИ
1. Анализ на резултатите от УВР през 2014/2015 година.
ЗАБЕЛЕЖКА: Поради участието на Професионалната гимназия в проекти и национални
програми темите и графика на работните заседания на ПС се актуализират или се налагат
извънредни заседания.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРАЗНИЦИ, РИТУАЛИ И ЦЕРЕМОНИИ
ПРАЗНИЦИ
1. Откриване на новата учебна година – 15 септември
2. 22 септември – Ден на независимостта
3. 01 ноември – Ден на будителите
4. Международен ден за борбата със СПИН – 01 декември
5. Ден на освобождението на България от Османско иго – 3 март
6. Международен ден на жената – 8 март
7. Патронен празник на училището – 22 март – 132 години от създаването на училището (23
март 2015 год. неучебен ден)
8. Ден на славянската писменост, просвета и култура – 24 май
9. Ден на Европа – 9 май
РИТУАЛИ
1. Издигане на държавния флаг – 16 септември
2. Спускане на държавния флаг – 01 юли
ЦЕРЕМОНИИ
1. Изпращане на абитуриентите – м. май
2. Връчване на награди за успехи – м. март и м. май

