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Стратегията за развитие на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо 

Ботев” -Велинград се основава на принципите и насоките на Закона за предучилищното и 

училищно образование   и ДОС, приоритетите на МОН и на РУО – гр. Пазарджик, спецификата 

на училището, приоритетите в развитието на професионалното образованието в България и 

очакванията на училищната общност.  
        Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случаи на 

значителни промени в организацията на работата на училището или на нормативната база в 

средното образование. 

 

 

 Концепция за обучение, повишаване на квалификацията и преквалификацията на 

работещите в горското стопанство; 

 Национални програми за развитие на средното образование на основание на Закона 

за държавния бюджет на Република  България за съответната година; 

 Закона за закрила на детето; 

 Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана и е станала част от 

вътрешното ни законодателство; 

 Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности 

и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета;  

 Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства; 

 Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество; 

 България 2020 – „Национални приоритети в образованието и науката”, 

Администрация на Президента на Република България; 

 ЕВРОПА 2020 - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

 

                          Стратегията за развитие на ПГГС „Христо Ботев” – Велинград, е разработена на 

базата на задълбочен анализ на: 

 направената самооценка на качеството на образованието в  гимназията; 

 анализ на съществуващите учебни планове за средните професионални училища; 

 резултатите от държавните квалификационни изпити ; 

 резултатите от европейски и национални проекти и програми;  

 

 

На основата на тази стратегия се изготвя годишен план за дейностите с конкретни 

срокове и отговорници. Училищната общност е запозната със стратегията за развитие на 

училището през учебната 2016/2020 г. (ПС , родителски срещи,ЧК). 

ДО 2020 ГОДИНА 
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І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

          Професионална гимназия по горско стопанство «Христо Ботев», град Велинград, е 

учебно заведение с авторитет, наследило най- добрите традиции в лесовъдското образование, 

утвърдило се като водещо в направление Горско стопанство. Всичко, постигнато от ученици и 

учители в ПГГС „Христо Ботев”, е плод на дългогодишен труд и усилия. Колективът на ПГГС 

„Христо Ботев” може основателно да се гордее не само че е част от една богата история, а и 

затова, че работи в едно красиво, oбновено, съобразено с новите изисквания, училище. 

Доказателство за това е богатата материална база: 15 класни стаи, 9  от  които са 

специализирани кабинети по професионална подготовка, 3 компютърни зали, библиотека с 

13000 тома. Гимназията е оборудвана с нови модерни компютри и лаптопи, фотоапарати, 

камери, диктофони, принтери, плазмени телевизори, DWD и мултимедии. Изграден е Кабинет 

на открито, Диорама,предстои направата на втора, стрелбище, полигон за стрелба с лък. 

Обновени са кабинетите по почвознание, механизация,  лов, допълнена е с нови експонати 

ловната сбирка.Ремонтирани и обогатени са кабинетите по горски култури, горски транспорт и 

лесоползване, защита на гората, лесовъдство, химия и физика.Закупени са нови учебни карти за 

кабинетите по български език и литература, история и математика. Самочувствие за учители и 

ученици създава красивият училищен двор, който представлява богат дендрариум с около 320 

дървесни и храстови видове, засаждани и поддържани от поколения випускници. Дивечовият 

развъдник, в който се отглеждат 15 вида: птици, елени лопатари, сърни, муфлони, зайци, 

лисица и диви прасета, не само онагледява учебния процес по ловните дисциплини, но е и 

атракция за велинградчани и гостите на града. Училищната сграда придоби нов, модерен облик 

с направените през последните 15 години ремонти. Физкултурната площадка е  преасфалтирана 

и снабдена с нови уреди и съоръжения. Училището ни не разполага с физкултурен салон, като 

за това се ползва пригодена стая в помощната сграда, която е изключително неудобна и 

нефункционална, независимо от наличието на фитнес уреди и тенис-маси.  

 

Наложително е да се реализира изготвеният проект за построяване на физкултурен салон. 

             Признание за дейността на  колектива на гимназията е удостояването му с  орден 

„Кирил и Методий” Втора степен, награди на Министерството на земеделието и храните, на 

Изпълнителната агенция по горите, както и престижната награда „Свети Иван Рилски”. През 

2013г. учебното заведение получи и Сертификат за качеството на образователния процес. С 
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това гимназията става първото професионално училище от направление „Горско стопанство и 

дърводобив”, което получава подобен сертификат съгласно изискванията на ISO/  ЕС9001:2008, 

с което доказва своето водещо място в подготовката на кадри в сферата на горското и ловното 

стопанство. Следвайки утвърдените традиции, осъществявайки приемствеността между минало 

и настояще, между традиционно и ново, ръководството и колективът на ПГГС „Христо Ботев” 

гледат с оптимизъм на своята мисия – създаване на образовани хора с конкурентноспособна 

професионална квалификация.   

             Настоящият колектив на гимназията е висококвалифициран, съставен от 21 учители с 

висше образование, от които всички с магистърска степен . От тях  двама – с ІІ ПКС, двама – с 

ІІІ ПКС, един – с ІV ПКС и трима с V ПКС. Налице е стремежът на повечето учители към 

повишаване на професионалната и методическа подготовка чрез включване в квалификационни 

курсове по европейски проекти, в  методически сбирки, организирани от РИО Пазарджик, 

ДИУУ София и др.      

                                          

Учебна 

година 

Непедагогически 

персонал 

Педагогически 

персонал 

Образователно- 

квалификационна 

степен на педагог. 

персонал 

ПКС и 

научна 

степен 

2015/2016 8 21 магистър  

2014/2015 8 24 магистър  

2013/2014 8 23 магистър  

2012/2013 8 22 магистър  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

През годините гимназията ни успява да съхрани  добрите традиции в осъществяване на 

професионалното образование и обучение, да утвърди и издигне като социално необходима и 

значима професията на техник-лесовъда.  

Днес в учебното заведение учениците се обучават по двете специалности: „Горско 

стопанство и дърводобив”- специалност с 65-годишна традиция, и „Горско и ловно 

стопанство”- създадена и утвърдена от училището през 1992г.  

През 2012/2013 година бе одобрен прием и започна обучението си  паралелка на 

ученици със специални образователни потребности,които завършиха успешно. С оглед на 

новите тенденции в сферата на образованието и нуждата от специализирани кадри на трудовия 

пазар през 2013-2014г. ПГГС „Христо Ботев” създава  специалност „Икономист в горското 

стопанство”. Тя е насочена към овладяване на знания и умения, свързани с управлението, 

финансирането и планирането на горските ресурси. За съжаление кандидатите през  следващата 

учебна година традиционно се ориентират към двете утвърдени специалности.   В училището 

има и задочно платено обучение за придобиване на трета степен на професионална 

квалификация техник-лесовъд по двете  специалности. 

Непедагогическият персонал в професионалната гимназия включва дванадесет човека, 

от които трима с висше образование, седем със средно образование  и двама с основно . 

Административните служители имат нужната квалификация  и отговарят на заеманата 

длъжност. Ежегодно персоналът получава работно облекло. 

 

Приемът на ученици се извършва след завършен 7 и 8 клас. В училището се обучават 

ученици от цялата страна.  Поради демографски и икономически причини  се наблюдава 

намаляване броя на учениците в училището. Тревожен е фактът и на зачестилото насилие и 

агресия сред учениците в страната, което допълнително пречи за кандидатстване на ученици от 

по-далечни населени места. Родителите се опитват на първо място да поставят сигурността на 

своите деца, оставяйки ги да учат в най-близките райони, независимо от качеството на 
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обучението и желаната от ученика специалност. Обнадеждаващ е фактът, че въпреки 

съществуващите обстоятелства през учебната 2014/2015 година се наблюдава увеличен брой на 

кандидатствалите и приети ученици в гимназията. 

През учебната 2015-2016 г.  е налице известен спад в приема на ученици.

 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2015/2016 240 10 

2014/2015 290 11 

2013/2014 230 10 

2012/2013 226 11 

 

 

Трябва да се отбележи, че има и немалък процент на отпаднали от обучението ученици 

през годините. 

       През учебната 2015-2016 год.има отпаднали 16 ученици. 

 

Това до голяма степен се дължи на направени голям брой извинени и неизвинени 

отсъствия.През 2014-2015 год. се запазва тенденцията за увеличаване на отсъствията. 

Наблюдава се липса на изградени навици за сериозен и редовен учебен процес. Учениците 

предпочитат обучение, в което няма високи критерии, а родителите се съгласяват с това.  

Голяма част от отсъствията на учениците са свързани и с влошено здравословно състояние на 

младото поколение, както и с необходимостта да осигурява част от доходите в семейството.  

             

През последните години се наблюдава увеличаване на успеха на учениците. Основна 

причина за това е по- доброто представяне на учениците в учебните практики. 

През 2014-2015 год. се запазва тенденцията за увеличаване на успеха – Много добър 4.54. 

 

Единици са учениците, които не са допуснати до ДЗИ, а повечето  от явилите се полагат 

успешно изпитите. Наблюдава се и увеличение на средния успех от ДЗИ през годините. 

През последните две години се наблюдава влошаване на резултатите от Държавните 

изпити по теория на професията и специалността. Радостен е фактът обаче, че оценките от 

държавните изпити по практика на професията и специалността се повишават. Това показва, че 

учениците по- добре се справят с прилагането на практически умения, а по- трудно излагат 

теоретичните си знания. 

            Учениците от училището участват ежегодно в национални и международни състезания, 

конкурси и научни конференции. Отборите ни по футбол, баскетбол и волейбол традиционно 

заемат призови места на местно и национално ниво.  

След като през 2008 година ПГГС «Христо Ботев», Велинград, възобнови традицията по 

организиране на Националното състезание «Горски многобой», отборите на гимназията заемаха 

призови позиции през всички следващи години, а  през  2016 г.- второ място.Отборите 

достойно представяха училището и на международни състезания в Република Сърбия.  

               Ежегодно се организира обмен на опит между приятелски училища в Кралево и 

Сурдулица – Република  Сърбия. 

Всяка година наши представители участват на Национална научна конференция «Устойчиво 

управление на горските ресурси», организирана от ЛТУ София и конкурси, организирани от 

МЗХ. 

В ПГГС «Христо Ботев», Велинград, е традиция разработването и успешното реализиране на 

проекти за финансиране на различни дейности: 
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 2011 – 2015: Проект УСПЕХ;  

 2016- 2017 Проект ТВОЯТ ЧАС 

 2016 – 2020 продължава Квалификация на педагогически специалисти. 

От 01.08.2016 г.Професионалната гимназия премина към Община Велинград.   

 

 

 

Силни страни 

 Атрактивност на професионалното 

образование; 

 Прилагане на съвременни  методи на 

обучение; 

 Високо качество на професионалното 

образование и обучение, основаващо се на 

дългогодишни традиции;  

 Създадени специфични училищни 

традиции, ритуали и символи; 

 Спазване на правилата за учебен труд 

и поведение в училище; 

 Висококвалифицирани учителски 

кадри с дългогодишен педагогически 

опит;  

 Налична материално - техническа база 

– специализирани кабинети и практически 

занятия в реална среда; 

  Изградено училищно настоятелство и 

НПО; 

 Активна работа с родители; 

 Работа със застрашените от отпадане 

ученици, учениците с проблемно 

поведение или с противообществени 

прояви; 

  Наличие на възможности за 

Слаби страни 

 Липса на съвременна учебна и 

справочна литература; 

 Недостиг на средства за повишаване 

квалификацията на преподавателите и за 

провеждане на учебни и производствени 

практики в реална работна среда; 

 Недостатъчна методическа подготовка 

на учителите за работа с ученици; 

 Липса на надеждна система за 

проучване нуждите на пазара на труда; 

 Намаляване броя на децата в малките 

общини; 

 Демотивираност на учителите от 

ниските трудови възнаграждения; 

 Липса на самочувствие в учениците; 

 Недостатъчна активност на учениците  

в училищния живот; 

 Липса на съвременни учебници по 

специалните предмети; 

 Липса на общежитие и столово 

хранене; 

 Липса на физкултурен салон. 
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индивидуално професионално обучение в 

квалификационни курсове; 

 Възможност за разнообразие на 

задължително избираеми предмети; 

 Многообразие на извънкласни и 

извънучилищни форми; 

 Създадени условия за интеграция на 

деца със специални образователни 

изисквания с помощта на ресурсни 

учители; 

 Създадени условия за интеграция на 

деца от малцинствата; 

 Индивидуален подход и дейности с 

изявени или изоставащи ученици; 

 Създадени възможности за 

провеждане на учебно-производствена 

практика в реални условия; 

 Партньорски взаимоотношения със 

сродни училища в България и чужбина; 

 Осъществяване на обмен на опит 

между учители и ученици в сродните 

училища; 

 Изградено партньорство с 

териториални поделения на Държавните 

горски предприятия и структури на ИАГ, 

местни и държавни институции; 

 Участие на училището в  национални 

програми и проекти; 

 Възможност за формиране на 

собствени приходи от задочно обучение, 

образователни услуги, производствени и 

други дейности, дарения и спонсорство; 

 Разработена от колектив от ПГГС 
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„Христо Ботев” нова специалност 

„Икономист в горското стопанство”, 

включена в списъка на професиите; 

 Редовно обезпечаване на средствата за 

заплати и възнаграждения, осигурителни 

вноски, работно облекло и СБКО на 

персонала,  издръжка на училището. 

 

 Възможности 

 Актуализиране на държавните 

общообразователни изисквания, учебните 

планове и програми в полза на часовете 

по специална теория и учебна 

практика,както и на националните 

изпитни програми; 

 Анализ на възможностите за 

реализация на план-прием за  новата 

специалност „Икономист в горското 

стопанство”;  

 Привличане на хора без средно 

образование; 

 Повишаване на квалификацията в 

квалификационни курсове; 

 Стимулиране на изявените ученици и 

на ученици със социално-финансови 

проблеми чрез предоставяне на 

стипендии; 

 Сътрудничество с държавни, 

регионални и общински институции, 

имащи отношение към здравето, 

обучението и възпитанието на учениците; 

 Поддържане на постоянен контакт и 

търсене на съдействие от родителите и 

Заплахи 

 Негативна демографска ситуация; 

 Намаляване на броя на децата в 

малките общини;  

 Трудно адаптиране на новите ученици 

към училищната среда и общност, далеч 

от своето  семейство и населено място; 

 Отлив на квалифицирани специалисти 

от страната поради недостатъчно 

възможности за заетост в областта на 

професионалните им способности; 

 Несъответствие между приема за 

обучение по професии и реалните 

потребности на икономиката на 

съответната община;  

 Липса на допълнителни стимули за 

получаващите свидетелство за 

професионална квалификация в 

професионална гимназия, а не в 

лицензирани центрове за професионално 

образование и обучение;  

 Малки възможности за професионална 

реализация на младите хора; 

 Намаляване броя на кандидатстващите 

в професионалните училища ученици с 
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настойниците за решаване на възникнали 

проблеми в образователно-възпитателния 

процес; 

 Периодично осъвременяване на 

научната подготовка на учителите; 

 Обмен на добри практики между 

учителите в професионалните гимназии 

чрез организиране на национални и 

международни форуми, конференции, 

семинари, конкурси; 

 Насърчаване обучението на лица със 

специални образователни потребности по 

професии и специалности, които не са 

противопоказни на здравословното им 

състояние; 

 Превръщане на професионалните 

училища в привлекателно място за учене 

чрез осигуряване на общежитие, 

транспорт, столово хранене, стипендии, 

стажове и договори за работа / осигурени 

от фирми/след завършване на обучението; 

 Стимулиране и популяризиране на 

собственото производство на 

професионалните училища; 

 Насърчаване на предприемачески дух 

чрез разширяване на обучението в учебно-

тренировъчни фирми; Въвеждане на 

дуално обучение (обучение чрез работа 

като форма на партньорство между 

професионалните гимназии и 

работодателите) и валидиране на 

компетенции, придобити по неформален 

път; 

добри и средни възможности; 

 Недостатъчно разбиране на 

поведението на съвременните 

ученици/деца с рисково поведение и 

надарени ученици/; 

 Трудна организация на транспорт на 

ученици от близките населени места. 
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 Създаване на възможности и условия 

за иновативни разработки, предлагащи 

решения на стратегически важни 

проблеми. 

 Подобряване на междупредметните 

връзки и оптимизиране на учебните 

програми и националните изпитни 

програми. 

mailto:pggs_vel@abv.bg
http://www.pggs.info/


 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО 

„ХРИСТО БОТЕВ” 

гр. Велинград, бул. Хан Аспарух  № 111
а
, тел. 0359  /5-16-57, 5-22-18 

НОСИТЕЛ НА ОРДЕН„КИРИЛ И МЕТОДИЙ”II СТЕПЕН;СЕРТИФИКАТ  Q 130502-ISO 9001:2008 

Е-mail: pggs_vel@abv.bg ; www.pggs.info 

ІІ. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

Стратегията има за цел: 
 
 Да формулира приоритетните задачи за развитие на училището в четиригодишен 

период 2016-2020 година; 

                    Да набележи действия за реализация на желаните промени, като осигури най-

ефективно използване на ресурсите; 

        Да интегрира действията на различните институции, структури и лица, които имат 

влияние върху развитието на училището; 

 Да превърне училището в благоприятна среда за образование и възпитание на 

учениците. 

 

Мисия на училището: 

 

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на 

Европейския съюз в духа на демократичните ценности и свързване на учебната работа с 

изискванията на гражданското общество, адекватно ориентиране и толерантност в динамично 

променящия се свят и формиране на отговорно поведение и активност при участие в 

училищния и обществения живот. 

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности. Развитие на 

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Формиране на личности с висок 

професионализъм, активна гражданска позиция и способни за ефективна обществена 

реализация. 

 

Визия на училището: 

 

  Нашето училище ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с 

професионална подготовка и с две а основни специалности 

 - горско и ловно стопанство 

 - горско стопанство и дърводобив. 

 Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагогически специалисти, които имат съвременно мислене и могат 

успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО. 

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

програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в 

съответствие с потребностите и интересите на учениците. 

  Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, 

задочна с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да 

предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище. 
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  Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане 

на заложените в нашата мисия приоритети. 

Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в 

създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление. 

Утвърждаване на ПГГС”Христо Ботев” – Велинград, като водеща професионална 

гимназия от направление „Горско стопанство”.  

Училище, способно да предостави на учениците пълноценни условия за обучение и 

развитие и да формира у тях национални и общочовешки добродетели при подготовката им за 

реализация в обществото. 

Чрез висококвалифицирания педагогически колегиум да се формират професионални 

знания и личностни умения у учащите се.  

Изграждане на отговорни личности, прилагащи творческо и критично мислене за 

активно взаимодействие със социалната среда, за толерантност и уважение към гражданските 

права и отговорности, за противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. 

 

Цели на училището: 

 

 Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

 Устойчиво развитие и утвърждаване на училището като средище, изграждащо 

образовани и етични личности с възможности за социална реализация. 

 Повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес в дух на толерантност, 

взаимопомощ, партньорство и уважение. 

 Повишаване квалификацията на учителите и усъвършенстване на професионалните 

умения на училищния екип. 

 Опазване и подобряване на МТБ на училището за осигуряване на съвременен учебен 

процес и безопасна, спокойна и естетична среда за обучение и труд.  

 Работа по проекти за подобряване на материалната база. 

 Засилване взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на 

синхрон между семейното и училищното възпитание. 

 Формиране на  потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и 

самоусъвършенстване през целия живот. 

 Осигуряване на необходимото равнище на общообразователна и професионална 

подготовка на личността, позволяващо й непрекъснато да се образова и самообразова. 

 Внедряване на добрия педагогически опит на нашето училище, както и на други 

български и европейски училища. 
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Приоритети в дейността на училището: 

 

 Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване на организацията на учебния 

процес и повишаване на професионалната подготовка, компетентност и квалификация на 

педагогическите кадри.  

 Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез 

ефективно използване на наличната материално-техническа база. 

 Използване на новите информационни технологии в УВР. 

 Достигане на ДОИ за втора и трета степен на професионална квалификация. 

 Гражданско образование в дух на толерантност към различията, социална 

интеграция и сътрудничество. 

 

ІІІ. ПОДЦЕЛИ 

 

 Да формулира приоритетните задачи за развитие на училището в периода 2016 - 

2020 год. 

 Да набележи стъпките за желаните промени, като осигури най-ефективно използване 

на ресурсите. 

 Планиране, организация и подходи, които да повишават интереса на учениците към 

училището и да водят до избора на учениците и родителите за завършване на средно 

образование в нашето училище. 

 Да приобщи действията на различните институции, структури и лица в 

съхраняването и развитието на училището. 

 Защита на личностното достойнство и индивидуален подход чрез моделиране на 

социално поведение. 

 Стимулиране качеството на работа и постигане на високи  резултати. 

 Осигуряване на  ред и сигурност за нашите ученици и противопоставяне на 

насилието в училище. 

 Да рационализира развитието на ПГГС съобразно социално-икономическите 

характеристики на региона и изискванията на пазара на труда. 
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ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

1. Административно-управленска дейност  

 

Още с приключване на учебните занятия в края на всяка учебна година започва 

активната дейност по планиране на потребностите на училището от кадри. През последните 

години все повече се засилва рекламната дейност на гимназията с цел привличане на по-голям 

брой ученици. Въпреки това  положените усилия  на педагогическия персонал в тази посока не 

бяха удовлетворени след осъществяване на приема на учениците. За в бъдеще трябва сериозно 

да се обмислят нови варианти за рекламна дейност и начини за привличане на повече ученици.  

Анализът  на дейността на училището в края на учебната година и актуализацията на 

приоритетите за следващата учебна година е задължително. Подготвя се организацията на 

дейността на училището през учебната година с разпределението на учениците по класове и 

паралелки. Утвърждаване на Списък-Образец № 1, на годишния план за работата на училището: 

дейности, празници, ритуали, свързани със специфичния облик на училището и възрастовите 

възможности на учениците, повишаване на ролята на учениците при учебната работа и 

училищния живот и определяне на ролята и отговорностите по класове, измерване и оценка на 

изпълнението. Актуализират се училищните правилници чрез обсъждане, определяне на ясни 

права и задължения; организация на работа на персонала, плановете на МО, работни групи, 

екипи и комисии. Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев” – Велинград, 

разполага с добре оформена и нагледна уеб страница в помощ на ученици и родители. Там се 

отразяват всички проведени мероприятия, изпити, конкурси.  Всеки може да получи 

информация за това, как да стане част от техник-лесовъдите, обучавани в нашето училище, 

които са модерните и необходими стопани на българската гора, възпитавани да я обичат, и 

подготвени на високо професионално ниво: 

 Ежегодно проучване и анализиране на интереса на учениците за обучение в 

гимназията; 

 Търсене на разнообразни и ефективни форми за рекламна дейност; 

 Активно включване на учители в разработване на училищните планове и 

правилници; 

 Насърчаване на екипната работа и повишаване на индивидуалната отговорност; 

 Създаване на възможности и условия за иновативни разработки, предлагащи 

решения на стратегически важни проблеми; 

 Подобряване на междупредметните връзки и оптимизиране на учебните програми и 

националните изпитни програми; 

 Стимулиране на изявени учители и ученици. 

 

2. Образователно-възпитателна дейност 

 

Съвременното общество поставя качествено нови проблеми пред обучението и 

възпитанието на подрастващите. Полученото в средното училище образование вече не е 

достатъчно за започване на собствена професионална дейност  в която и  да е област. Новите 

информационни технологии и комуникационните възможности, свързани с използването на 

компютърна техника, налагат още преди сядане на работното място да се проведат курсове, 

обучения, определена квалификационна дейност. Образованието означава не само усвояване на 
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нови и повече знания. То е тясно свързано с формирането на личността на всеки гражданин, на 

неговата ценностна система, готовността и особеността му да участва в живота на обществото 

като пълноценен негов член, който не само разбира и възприема настъпващите изменения, но и 

може да участва активно в тях.  

- гражданско образование / приложение № 1 /; 

- здравно образование / приложение № 2 /; 

- ограничаване на рисковото поведение  /приложение №3/; 

- професионално образование / приложение № 4/; 

- учебно – възпитателен процес/ приложение № 5 /. 

 

3. Квалификационна дейност 

 

За подобряване на учебно-възпитателната работа на всеки учител  и на цялата  колегия е 

необходимо  непрекъснато  повишаване квалификацията на всички учители в гимназията. Един 

от факторите за по-високи резултати в УВР е използване на иновационни методи и технологии 

в начина на преподаване и приложението на информационните технологии. Цел на всеки 

учител трябва да бъде постигането на по-високи резултати в УВП. 

 Работата на МО, насочена към подпомагане на младите учители за издигане на 

ефективността на УВП и работата с новите учебни програми; 

  Участие в курсове и семинари, организирани от МОН, РУО на МОН, центровете за 

повишаване на квалификацията на учителите и СБУ; 

 Обмен на добри практики между учителите в професионалните гимназии чрез 

организиране на национални и международни форуми, конференции, семинари, конкурси; 

 Подобряване на подготовката за работа с надарени и проблемни ученици чрез 

провеждане на семинари и обучения. 

 

 

4. Социално-битова и финансова дейност 

 

ПГГС”Христо Ботев” –Велинград,  разполага  с добра материална база, която  се нуждае 

от много средства за ремонт и поддръжка. Подобряването на МТБ може да се извършва освен 

със средства от бюджета на училището и чрез средства по различни проекти и програми.  

 Оборудването на нови кабинети с възможности за използване на информационните 

технологии в обучението по всички предмети; 

 Подобряване на инфраструктурата, двора на училището с прилежащите му 

дивечоразвъдник, дендрариум, кабинет на открито, полигон за стрелба с лък и др; 

 Търсене на възможности за осигуряване на средства за общежитие и столово 

хранене; 

 Търсене на възможности за построяване на физкултурен салон; 

 Създаване на картотека на подходящи квартири за учениците от други населени 

места; 
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 Осъществяване на контрол на условията в квартирите; 

 Търсене на възможности за подпомагане на социално  слаби ученици; 

 Възможност за формиране на собствени приходи от задочно обучение, 

образователни услуги, производствени и други дейности, дарения и спонсорство. 

 

 

V.ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 

 Чрез средства от бюджета на училището; 

 Чрез предоставяне на образователни услуги; 

 Чрез собствено производство; 

 Чрез кандидатстване по проекти. 

 

VІ. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Срокът за изпълнение на тази стратегия е краят на учебната 2016 / 2020 год. 

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на 

значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативната база на 

средното образование. 

На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план за дейностите с 

конкретни срокове и отговорници. 

Със стратегията за развитие на ПГГС”Христо Ботев”-Велинград, са запознати всички 

членове на колектива, ученици, родители, РИО на МОН -Пазарджик. 

 

    

 

 

 

Директор:…………….. 

       /инж.Ст.Шулев/ 
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                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Основна цел:   Усвояване на базисни умения за разбиране и стратегии на отговорно поведение 

в гражданското общество. 

 

Подцели: Подпомагане на процеса на личностно развитие  и себепознание в контекста на 

взаимодействието с другите хора: 

 обучение в общуване, сътрудничество и работа в екип; 

 придобиване на знания за семейни отношения и работната среда; 

 запознаване с основните закони, детски и човешки права. 

 

Очаквани резултати: Увеличени възможности за избор по отношение на собственото си 

поведение: 

 разбиране на ролята, правата и отговорностите на гражданите в демократичното 

общество; 

 умения за взимане на рационални, основани на морален избор решения; 

 зачитане на собственото достойнство и ценност, както и ценността и достойнството 

на другите; 

 желание за сътрудничество и общност между хората и умения да се справят с 

конфликтни ситуации. 

 

Дейности за постигане на целите: 

 Провеждане на часове във всички класове, посветени на Гражданското образование; 

 Провеждане на анкети, свързани с резултатите от проведените мероприятия и 

разнообразяване на училищната дейност - празници, ритуали; 

 Включване на учениците в поддържането на уеб страницата на ПГГС „Христо 

Ботев”, Велинград; 

 запознаване с Конвенцията за правата на детето; 

 Запознаване с Хартата за правата на човека; 

 Провеждане на дискусии, беседи и лекции, насочени към ГО; 

 Организиране на срещи между ученици и представители на общинската 

администрация и  Общински съвет, Велинград; 

 Изнесени часове в  РПУ, Отдел за закрила на детето и др.; 

 Организиране на ден на ученическото самоуправление в гимназията; 
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  Широка информационна кампания за Деня на Европа - 9 май : провеждане на 

кръгли маси, дебати, ученически радиопредавания, раздаване на информационни и рекламни 

материали; 

 Насърчаване на предприемачески дух чрез различни активности; 

 Създаване на чувство за принадлежност чрез ритуализация на училищния живот; 

 Създаване на възможности за изява на личностни и професионални качества на 

учениците, с цел повишаване на самочувствието им; 

 Разнообразяване на училищния живот чрез различни извънкласни форми; 

 Създаване на училищни общности за по- добро адаптиране на новопостъпилите 

ученици; 

 

 

Финансово осигуряване на дейностите:   

 Доброволен труд; 

 Бюджет на училището; 

 Работа по проекти.    
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                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Основна цел: Развитие на училищна политика, насочена към комплексно здравно образование, 

включващо всички възрастови групи и класове, ориентирано към превенция на 

тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и наркотици и насочено към развитие и подкрепа на 

здравословен начин на живот. 

Очаквани резултати: 

Учениците  да получават знания за конкретните аспекти на здравето: 

 развитие на лични умения и нагласи, подпомагащи правенето на аргументирани и 

информирани избори, свързани със здравето; 

 ограничаване на рискови за здравето поведения и подкрепа на  поведения, 

ориентирани към здравословен начин на живот; 

 изграждане на устойчиви методи на поведение за устояване на  натиска на средата. 

 

Дейности за постигане на целите: 

 

 Включване на максимален брой ученици в тренировките и състезанията на 

спортните отборите в гимназията; 

 Провеждане на часове във всички класове, посветени на превенцията на 

наркоманията, тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол; 

 Провеждане на часове  по сексуално и репродуктивно здраве; 

 Организиране на информационна кампания по повод: 

- 1-ви декември – Международен ден за борба с/у СПИН ; 

-  Месец февруари - Месец на трезвеността; 

- 31-ви май  - Световен ден без цигарен дим;  

- 26-ти юни – Международен ден за борба с наркотиците; 

- 21-ви ноември – Световен ден срещу раковите заболявания и тютюнопушенето. 

Информационните кампании включват: тематични изложби, конкурси за есе, издаване и 

разпространение на тематични брошури и плакати, провеждане на беседи с медицинския  

работник в училище, с класните ръководители,  излъчване на видеофилми и презентации. 

Финансово осигуряване на дейностите:   

 Бюджет на училището; 

 Работа по проекти; 

 Доброволен труд; 
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                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 Работа с деца с рисковото поведение  и СОП 

 

 

Основна цел: Ориентиране на училището към развитие на социалната компетентност на 

учениците за избягване на рисково поведение и подобряване на живота и обучението на деца 

със СОП. 

 

Очаквани резултати: Да се създаде ефективно действащ механизъм за работа с „деца в риск” и 

СОП. 

 

Дейности за постигане на целите:  

 Създаване и  поддържане на база данни за децата с рисково поведение и СОП; 

 Осигуряване на индивидуална помощ на децата и консултации с родители, учители 

и класни ръководители; 

 Активна работа с институциите, имащи отношение към децата с рисково поведение 

и СОП; 

 Осигуряване на психологическа помощ за учениците; 

 Провеждане на часове с класните ръководители, инспектора от детска педагогическа 

стая относно рисковото поведение и превенция на насилието над деца; 

 Провеждане на часове на класа с ресурсни учители; 

 Раздаване на информационни материали и прожектиране на видеофилми по темата; 

 Обучение на учители за превенция на рисково поведение и СОП. 

 

Финансово осигуряване на дейностите:   

 Бюджет на училището; 

 Работа по проекти; 

 Доброволен труд. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ  
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Основна цел: Подготовка на подрастващите за придобиване, разширяване и усъвършенстване 

на професионалната квалификация с цел подобряване пригодността за заетост, подпомагане на 

професионалната кариера и индивидуалното развитие. 

 

Очаквани резултати: Учениците да осмислят връзката между училищните постижения в най-

широкия смисъл  и професионалните възможности в бъдеще като метод за повишаване 

мотивацията за учене. По- добра реализация на пазара на труда чрез: 

 Придобиване на знания и умения по дадена професия; 

 Насочване на вниманието  към необходимите качества във връзка с 

професионалната реализация; 

 Осъзнаване на необходимостта от учене през целия живот. 

 

Дейности за постигане на целите: 

  Включване на теми по професионално образование в часа на класа; 

  Организиране на срещи на учениците със специалисти от Териториални поделения на 

държавни горски предприятия и структури на ИАГ; 

  Честване Седмицата на гората; 

      Поддържане на партньорство с териториални поделения на държавните горски 

предприятия и структури на ИАГ, местни и държавни институции; 

      Иницииране на дискусия за актуализиране на държавните общообразователни 

изисквания, учебните планове и програми  в полза на часовете по специална теория и учебна 

практика, националните изпитни програми; 

 Актуализиране на библиотечния фонд със специализирана литература; 

 Осигуряване на условия за провеждане на практики в реална среда; 

 Подобряване на професионалното обучение чрез съвременно онагледяване; 

 Поддържане на ползотворни партньорства със сродни училища в страната и чужбина; 

 Търсене на възможности за проучване нуждите на пазара на труда; 

 Проследяване на реализацията на учениците след завършване на гимназията; 

 Стимулиране на предприемачески дух чрез създаване и реализиране на собствена 

продукция. 

 

Финансово осигуряване на дейностите:   

 Бюджет на училището; 

 Работа по проекти; 

 Доброволен труд. 
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                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

УЧЕБНО – ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 

Основна цел: Създаване на условия за изграждане на личности с висок професионализъм и 

активна гражданска позиция: 

 

 

Очаквани резултати:  

 демократичност и осигуряване на достъп до образование за всички; 

 приемственост и спазване на основните традиции на българското училище; 

 откриване на повече възможности за диференцирано и перманентно обучение. 

 

Дейности за постигане на целите: 

 Стимулиране на изявени учители и ученици. 

 Анализ на успеха и отсъствията през последните години и набелязване на мерки за 

преодоляване на отрицателните тенденции. 

 Разработване на система от мерки за работа с родителите на системно отсъстващи 

ученици и ученици със слаби оценки. 

 Подобряване на механизма за контрол по опазване на материално - техническата 

база  и провеждането на учебно – възпитателния процес. 

 Популяризиране на добри практики в учебно – възпитателната дейност. 

 Приобщаване на родителите към училищния живот. 

 Ангажиране на родителите с проблеми, свързани със социалното поведение и 

личностното развитие на учениците. 

 Участие на училището в обществени проекти. 

 Обсъждане и разработване на становище и препоръки за подобряване на работата на 

учениците и опазване здравето и живота им. 

 Създаване на Училищно настоятелство. 

 Развитие на дарителска дейност и осъществяване на взаимовръзка с фондации, 

творчески съюзи и държавни и частни фирми. 

 

Финансово осигуряване на дейностите:   

 Бюджет на училището; 

 Работа по проекти; 

 Доброволен труд. 
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