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 Изграждане на образовани конкурентноспособни личности с възможности за 
реализация; 

 Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на 
способностите; Издигане и утвърждаване на престижа на училището. Стратегия в 
дейността на училището: 

 Издигане на качествено ново ниво в подготовката на учениците и формиране на 
необходимата психическа нагласа и комуникативни умения за живот и 
професионална дейност в условията на интеграцията в ЕС; 

 Оказване на практическа приложимост на изученото учебно съдържание и 
поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията; 

 Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знанията и 
тяхното правилно използване; 

 Защита на личностното достойнство в синхрон с процесите на демократизацията на 
обществото. 

СТРАТЕГИИ:     
Работата  на  учителския   колектив  е   насочена към реализиране на качествена 

професионална подготовка чрез: 

 усвояване на общообразователни и професионални знания и умения на учениците; 

 усвояване на интелектуални и практически подходи от учениците за самостоятелно 
или в екип прилагане на усвоените знания и умения в икономическите реалности; 

 творческо приложение в изменящи се нови условия чрез прилагане на ефективни 
методи и дидактически технологии; 

 формиране на обща култура на основата на националните и общочовешки ценности; 

 създаване условия за непрекъснато повишаване на професионалната квалификация 
на учителите, съобразно нормативните изменения.  

ПРИОРИТЕТИ: 

 Повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа чрез подобряване 
организацията на учебния процес и повишаване на професионалната подготовка,   
компетентност   и   квалификация   на педагогическите кадри; 

 Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за 
проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за 
подпомагане на училищната дейност и подобряване на материално-техническата 
база; 

 Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в 
решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство 
като орган, подпомагащ цялостната учебно-възпитателна работа. 

Цялостната организация за обезпечаване на основните задачи в ПГТ "Д-р В. Берон" 
през учебната 2021/2022 година да бъде насочена към изпълнение на указанията и 
насоките, дадени от МОН и РУО, организацията   на  учебно-възпитателния   процес,   
професионалната подготовка, осигуряване на единство на обучение, възпитание и 
развитие на личността, създаване на по-добри условия за здравно, физическо и 
гражданско образование, изява на разностранни интереси и способности на учениците 
чрез извънкласни и извънучилищни форми на работа, създаване на оптимални условия 
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за изграждане на обща култура и положителни качества у подрастващите, умения за 
общуване и решаване на проблеми. 
Наред с това, в изпълнение на Указанията на МОН, като важна задача стои 
разширяването на сътрудничеството и партньорството на училището с родителите и 
обществеността в общината, институциите и неправителствените организации, имащи 
отношение към политиката и системата на образованието. 
Годишният комплексен план на ПГТ "Д-р В. Берон" е разработен в съответствие с 
нормативната уредба в системата на образованието, ЗУПО, както и със структурата и 
изискванията заложени в Правилника за дейността на ПГТ "Д-р В. Берон" за учебната 
2021/2022 година. 
Съобразно утвърдената структура на управление в ПГТ "Д-р В. Берон" през учебната 
2021/2022 година действат следните методически обединения и комисии: 
КОМИСИЯ за изготвяне на стратегията на училището  (2021-2024) и двугодишния план с 
финансова обосновка: Татяна Данчева, Славка Проданова, Валя Пилева, Галина 
Атанасова, Красимира Кернова. 
КОМИСИЯ по изготвяне на седмичното разписание: Ванюта Недялкова, Нели 
Георгиева и Анелия Стайкова. 
КОМИСИЯ за отчитане резултатите от приравнителни, поправителните изпити и изпити 
за определяне срочни/ годишни оценки и ДЗИ: Валя Пилева; Флорина Борисова 
КОМИСИЯ за ДИ по теория и практика на професията: Славка Проданова; Галина 
Атанасова 
КОМИСИЯ за учебните планова: Славка Проданова и Анелия Стайкова.  
КОМИСИЯ за стипендиите : Славка Проданова, Галина Атанасова, Евгени Коев, 
Красимира Кернова 
КОМИСИЯ за изготвяне на годишен план на училището: Славка Проданова, Люба 
Диманова, Евгени Коев, Снежана Стефанова 
КОМИСИЯ по актуализация на правилника за дейността на ПГТ:  Галина Атанасова, 
Грета Петрова, Галина Йорданова, Стелиян Маджаров, Мариана Маринова 
ЕКИП за педагогическо и комплексно оценяване на деца със специални образователни 
потребности: Грета Петрова, класни ръководители на деца със СОП. 
КОМИСИЯ за превенция за отпадане на ученици: Грета Петрова, Георги Димитров 
КОМИСИЯ за разработване на План за квалификационната дейност: Флорина 
Борисова-председател; 
КОМИСИЯ за противодействие на тормоза: Валя Пилева, Грета Петрова, Флорина 
Борисова, Андрей Арменчев 
КОМИСИЯ за спазване на етичния кодекс: Георги Димитров, Галя Атанасова, Евгени 
Коев, Славка Проданова. 
КОМИСИЯ за разпределение на класните стаи 2021/2022г:  Георги Димитров, Андрей 
Арменчев и Димитър Благовестов; 
КОМИСИЯ за откриване на учебната година: Флорина Борисова, Станислава 
Димитрова, Цветомира Гонкова и кл. ръководители на XII клас. 
КОМИСИЯ за защита при природни бедствия и пожарна безопасност, ГЗ и ППО - Георги 
Димитров, Петко Стефанов. 
КОМИСИЯ за диференцираното заплащане: Славка Проданова, В. Пилева, Г. Атанасова, 
Евгени Коев. 
Координатор с Асоциацията на Кеймбридж училищата – Люба Диманова 
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КОМИСИЯ за работа с базовите фирми – Славка Проданова, Татяна Данчева, Галина 
Атанасова, Аделина Александрова, Росица Илиева, Татяна Панайотова, Елена 
Панайотова. 
КОМИСИЯ по даренията - Красимира Кернова, Галина Атанасова. 

КОМИСИЯ по санкциониране на учениците - Грета Петрова, класни ръководители, 
ученически съвет. 
КОМИСИЯ за изготвяне на план-график на заседанията на Педагогическия съвет и 
оптимизиране на текущата му дейност /изготвяне на проекторешения и навременно 
запознаване на членовете на съвета с тях/ - Красимира Георгиева, Татяна Данчева, 
Грета Петрова. Протоколчик – Маргарита Вакова. 
Координатори на Педагогическия съвет за работа с ученическия съвет и структурите на 
ученическото самоуправление - Грета Петрова, Маргарита Вакова. 
Отговорник за безопасни услови на труд: отг. Живко Миланов. 
ФИНАНСОВА КОМИСИЯ - Т. Данчева-директор, К. Кернова - гл.счетоводител, Сл. 
Проданова – финансов контрольор, Г. Атанасова – председател  на КТ „Подкрепа", 
Евгени Коев - председател на КНСБ. 
КОМИСИЯ за разработване, организиране, спазване и контролиране на правила за 
ограничаване разпространението на  COVID-19 – Галина Йорданова, Албена Иванова 
МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ: 

 Общообразователна подготовка  -  Флорина Борисова - гл. учител. 

 Български език и литература; 

 Чужди езици; 

 Математика и информатика и информационни технологии; 

 Обществени науки и гражданско образование:  
история и цивилизация; 
география и икономика;  
психология и логика;  
етика и право; 
философия;  
свят и личност 

 Природни науки и екология:  
биология и здравно образование;  
физика и астрономия;  
химия и опазване на околната среда. 

 Физическа култура, спорт и туризъм 

 Професионална подготовка - Галина Атанасова - гл. учител 

 Ресторантьорство;  

 Туризъм; 

 Икономика. 

Забележка: Методическите обединения, направления и училищни комисии действат 
по разработен от тях и утвърден от Директора план за работа и се отчитат на заседание 
на Педагогическия съвет. 
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IV. У Ч Е Б Н О - В Ъ З П И Т А Т Е Л Н А  Р А Б О Т А  

 
1. Учебният процес в ПГТ "Д-р В. Берон" за учебната година ще бъде проведен по 
график, утвърден от Министъра на образованието, и е както следва: 

 
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА - 15.09.2021г. 
 
Първи учебен срок -       15.09.2021 - 31.01.2022 г.    18 уч.седмици 
 
 
ВАКАНЦИИ: 
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна 
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. коледна 
01.02.2022 г. междусрочна 
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас 
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за XII клас 
 
НЕУЧЕБНИ ДНИ: 
 
21.03.2022 г. - Празник на училището 
18.05.2022 г. държавен зрелостен изпит по български език 
и литература 
20.05.2022 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен 
изпит за придобиване на професионална квалификация 
25.05.2022 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, 
 просветни и културни дейности 
14.06.2022 г. изпит по български език и литература от 
националното външно оценяване в края на 
VII и на Х клас 
16.06.2022 г. изпит по математика от националното 
външно оценяване в края на VII и на Х клас 
.......... - Спортен полуден 
 
НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2021 година 
 
02. 02. 2022 г.- VIII-XII клас 
 
КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2021 година: 
 
12. 05. 2022 г.- XII клас /13 учебни седмици/ 

30.06.2022 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 
седмици за производствена практика в 
периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с 
професионална подготовка в Х и в XI клас) 
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Мярка: Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и 
ориентирането му към конкретни резултати 

ДЕЙНОСТ 1. Изготвяне на тематичните годишни планове по учебни предмети. 
Срок: 15. 09. 2021г.    Отг.: учителите по учебни предмети 

ДЕЙНОСТ 2. Изготвяне на планове на класните ръководители, съвместно с ученическия 
съвет на класа 
                         Срок: 30. 09 .2021г.              Отг.: класните ръководители 

ДЕЙНОСТ 3. Разработване на учебни програми за Разширена професионална подготовка 
Срок: 30.09.2021г.    Отг.: учителите по учебни предмети  
ДЕЙНОСТ 4. Изготвяне план за работата на методическите обединения. 

Срок: 30.09.2021г.               Отг.: главни учители          
           Контролира: Директор 

ДЕЙНОСТ 5. Изготвяне на графици за провеждане на класните работа по чуждоезиково 
обучение, БЕЛ, математика. 

Срок: 05.11.2021г.     Отг.: Учителите по предмети          
Координира: Главен учител ООП 

ДЕЙНОСТ 6. Редовно, точно и своевременно водене и съхранение на документите - 
лични картони, дневници и планове за работа на класа. 
ДЕЙНОСТ 6. Редовно, точно и своевременно въвеждане на данните в електронните 
дневници и личните картони 

Срок: постоянен                     Отг.: Класните ръководители 
ДЕЙНОСТ   7. Изготвяне на предложение за план-приема за учебната 2021/2022 година, 
включително по професии, по които ще се провежда обучение за първи път. 

Срок: 27.10.2021 г.             Отг.: Директор, ръководители методически                            
обединения 

 
Мярка: Подобряване на учебно-възпитателната работа с учениците. 

ДЕЙНОСТ   1.    Изготвяне на график за консултации на учителите по предмети 
 Срок: 15. 10. 2021г.            Отг.: Главни учители    
 Утвърждава: Директор 
ДЕЙНОСТ 2. Провеждане на планирани родителски срещи: 
I срок - Запознаване с Правилника за дейността и вътрешния ред на ПГТ „Д-р В. Берон“, 
учебни планове и програми. Разясняване на условията за завършване на средно 
образование и полагане на зрелостни изпити. 
II срок - Отчитане на резултатите от учебно-възпитателната работа през I учебен срок. 
Информация за приключване на учебната година, подготовка на абитуриентските 
балове, график на провеждане на производствената практика. Запознаване на 
родителите с План-приема за учебна 2022/2023 година и с вижданията на 
ръководството на ПГТ "Д-р В. Берон" за перспективите за развитие на училището. 
                                       Отг.: Класните ръководители Контролира: Директор 
ДЕЙНОСТ 3. Определяне на групите за втори чужд език и определяне на спорта за трети 
час по ФВС 
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                                       Срок: 14.06.2022 г.                              Отг.: Класни ръководители, 
учители по чужди езици и учители по ФВС 
ДЕЙНОСТ 4. Под ръководството на класните ръководители и със съдействието на 
Педагогическия съветник, координаторът на Педагогическия съвет и председателите на 
Ученическите съвети на класовете, да се приеме план за учебно-възпитателната 
работа, гражданското обучение и възпитание на учениците за учебната 
2021/2022година. 

Срок: 21. 01. 2022г.    Отг.: Класни ръководители, 
Грета Петрова, председател на Ученически съвет  

 
Мярка: Доразвиване и усъвършенстване на системата за външно и вътрешно 
оценяване 

 
 ДЕЙНОСТ 1. Запознаване на учениците от XII клас с националните изпитни 

програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на професионална 
квалификация - втора и трета степен. 

Срок: съгласно нормативните документи.      Отг.: Директорът 
ДЕЙНОСТ 2. Проверка на входното ниво на учениците по предмети, изучавани в 
предходната година. 

Срок: 22.10.2021 г.                                      Отг.: учителите               
Обобщава: Главни учители 

ДЕЙНОСТ 3. Подаване на заявления за явяване на зрелостни изпити и на 
държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на 
професионална квалификация 

Срок: съгласно нормативните документи     Отг.: класни ръководители 
   

ДЕЙНОСТ 4. Изготвяне на заявления за държавни зрелостни изпити по теория и 
практика на професията през юнската сесия. 
Представяне в РУО – съгласно изискуемия срок 

ДЕЙНОСТ 5. Подготовка за квалификационни изпити: 
а/ Провеждане на изпитите - по график на МОН и съгласно заповед на Директора. 
б/ Подаване на документа, съобразно датите определени от МОН. 
в/ Разглеждане на молби за допускане до зрелостни и квалификационни изпити, 
съобразно датите, определени от МОН. 
г/ подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в 
софтуерния продукт и издаване на служебни бележки 

 
СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ - 03.02. – 18.02.2022 Г. 
 
СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ - 27.06. – 08.07.2022 Г. 

 
ДЕЙНОСТ 6. Организиране на държавните зрелостни изпити/задължителните 

държавни изпити за придобиване на професионална квалификация 
държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация Отг.: 
Директор и учители по съответните специалности 

СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ 
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• ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 18 МАЙ 
2022 Г., НАЧАЛО 08,30 Ч. 
• ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ/ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА 
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (В ЧАСТТА МУ ПО ТЕОРИЯ НА 

ПРОФЕСИЯТА) 
– 20 МАЙ 2022 Г., НАЧАЛО 08,30 Ч. 
• ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА – В ПЕРИОДА 26 
МАЙ – 3 ЮНИ 2022 Г. (НА СЪЩИТЕ ДАТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ И СЪОТВЕТНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗПИТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА, ЗА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ПОСЛЕДНИЯ ГИМНАЗИАЛЕН КЛАС ПРЕДИ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 

ГОДИНА) 
СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 
• ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 25 

АВГУСТ 2022 Г., НАЧАЛО 08,30 Ч. 
• ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ/ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА 
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (В ЧАСТТА МУ ПО ТЕОРИЯ НА 

ПРОФЕСИЯТА) 
– 26 АВГУСТ 2022 Г., НАЧАЛО 08,30 Ч. 
• ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА – В ПЕРИОДА 29 
АВГУСТ – 2 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. (НА СЪЩИТЕ ДАТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ И СЪОТВЕТНИТЕ 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗПИТА ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ЗА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ПОСЛЕДНИЯ ГИМНАЗИАЛЕН КЛАС ПРЕДИ УЧЕБНАТА 

2021 – 2022 ГОДИНА) 
 
 
 

ДЕЙНОСТ 7. Представяне на информация за резултатите от юнската зрелостна 
сесия по отделните учебни предмети. Представяне в РУО – съгласно изискуемия срок
  

Отг.: Зам. директор УД и гл. учители 
ДЕЙНОСТ 8. Изготвяне на заявления за явяване на държавните зрелостни изпити 

през септемврийската сесия. Представяне в РУО – по график.  
Отг: Зам. директор УПД 

 
Мярка: Подобряване на качеството на професионалното образование и осигуряване 
на условия за по-ефективни връзки с бизнеса 
 

ДЕЙНОСТ  1. Своевременно информиране в комисията и директора на училището 
за работа с базовите фирми - проблеми и перспективи. : 

Срок: постоянен  Отг.: Зам. директор  УПД, учители по учебна и 
производствена практика 

                                       Контролира: Директорът 

ДЕЙНОСТ 2. Организиране на презентации и срещи с изявени специалисти в 
областта на ресторантьорството и туризма, свързани с иновации и постижения в 
професията. 
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                                      Срок: постоянен Отг.: Зам. директор  УПД, учители по учебна и       
производствена практика 

Контролира: Директорът 
ДЕЙНОСТ З. Обмен между учебни заведения, обмяна на опит, участие в съвместни 

проекти, инициативи, състезания и други. 
Срок: постоянен Отг.: учители      
Контролира: Директорът 

 
Мярка: Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед 
пълноценно личностно развитие 

 
 ДЕЙНОСТ 1. Запознаване на учениците с техните права и задължения, 
произтичащи от Правилника за организацията, дейността и вътрешния ред в училище. 
                                     Срок: 30. 09. 2021 г.      Отг.: Класния ръководител 

ДЕЙНОСТ 2. Провеждане на общи събрания на класовете за избор на Ученически 
съвети и представители на класа в Училищния ученически съвет. 
                                        Срок: 05.10.2021г.  Отг.: Класни ръководители, Грета Петрова, 
Маргарита Вакова 
 ДЕЙНОСТ   3. Изготвяне на списъците на ученици, които ще получават стипендии. 
                                     Срок: 20. 10. 2021г.     Отг.: класни ръководители и Гл. счетоводител 
                                      Съгласува: ПС               Утвърждава: Директорът 
 ДЕЙНОСТ 4. Актуализация на списъка на учениците, които ще получават стипендия 
през втория учебен срок. 
                                     Срок: 20. 02.2022г.        Отг.: класни ръководители и Гл. счетоводител  
                                     Съгласува: ПС                 Утвърждава: Директорът 
 ДЕЙНОСТ 5. Изготвяне на справка за броя на отпадналите ученици и анализ на 
причините. 
                                        Срок: 30. 06. 2022г.   Отг.:Директор, Главни учители, Зам. директор 
УД 
 
 
Мярка: Осигуряване на присъствието учениците в учебни часове 
 

 Анализ на причините за допускане на неизвинени отсъствия 
В ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ се обучават ученици от общините Велико Търново, 
Горна Оряховица, Лясковец, Свищов, Елена, Павликени, Стражица, Златарица, Бяла, 
Трявна, Левски, Попово и Полски Тръмбеш.  
Съществува тенденция за увеличаване броя на отсъствията на учениците през 
последните години в национален мащаб. Причините за това могат да се обобщят в 
следните групи:  
- неприсъствено обучение - провеждане на ОРЕС, поради спазване на правилата и 
мерките за ограничаване разпространението на COVID – 19] 
- Икономически - ниски доходи на населението, безработни родители, спад в 
жизненото равнище, оскъпяване на образованието;  
- Управленско-административни - пропуски в законодателството за контрол на 
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учениците;  
- Социални - родителска незаинтересованост и липса на контрол, отрицателно 
въздействие на средата, лоши битови условия, проблемни семейства, разведени 
родители;  
- Педагогически - липса на създадени навици за посещение на училище и учене, 
трудности в усвояването на учебния материал, сложност на учебното съдържание, 
слабости в методиката на обучение, липса на интерес към някои предмети, умора в 
края на учебния ден;  
- Психологически - липса на мотивация и перспектива, стеснителност, агресивност, 
неразбиране и конфликт със съученици и учители;  
- Етнокултурни - свързани с традициите, обичаите, ценностите на различите социални 
групи и етнически общности; 

 
Мярка: Намаляване на неизвинените отсъствия на учениците на ниво училище 
 

 Идентифициране на учениците, допускащи неизвинени отсъствия от страна на 
класните ръководители и педагогическия съветник, с цел индивидуална 
психологическа подкрепа на ученици и родители. 

 Уведомяване ОЗД при Дирекция „Социално подпомагане" при съответната община 
за ученици, непосещаващи училище. 

 Съвместна работа с ОЗД и със ЦОП с родители, чиито деца не посещават учебни 
занятия. Разясняване на отговорностите и задълженията им. 

 Взаимодействие с инспектор от ДПС, секретар на МКБППМН и Секретаря на 
Комисията за превенция трафик на хора.  

 Включване на учениците в извънкласни дейности. Проект Ученически практики" /24 
ученици/, както и международни проекти, по които работи училището. През тази 
учебна година в два от проектите активно се включиха и ученици със СОП. 

 Съвместна работа с Ресурсен център за работа с ученици със СОП. 

 Прилагане на мярката „Без свободен час".  

 0сигуряваие на безплатни карта за пътуване. 

 Организиране на срещи с работодатели, с цел повишаване на мотивацията за 
усвояване на знания по професията. 

 Изнесени практики и стажове в България и чужбина. 

 Прилагане на механизма за противодействие на тормоза и кризисни ситуации. 

 Повишаване участието и ангажираността на родители. 

 Кариерно консултиране. 

 Създаване на подкрепяща среда и подходящ психологичен климат на учениците, с 
цел подпомагане на личностното развитие. 

 Допълнителна психологическа и педагогическа подкрепа на ученици със СОП и на 
ученици в риск от отпадане, с цел предотвратяване на социалното изключване 

 Прилагане на система за ранно предупреждение-уведомяване на Социално 
подпомагане за допуснати 5 неизвинени отсъствия всеки месец, насочване на 
родителя и ученика за работа с педагогически съветник. 

 Включване в групи по интереси. 

 Ежемесечно актуализиране на базата данни за броя на ученици и представянето им 
в РУО 
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 Подаване на справка в РУО за 15 и и повече неизвинени отсъствия – според 
изискванията 

 Съгласно ПДУ класният ръководител изисква бележка за отсъствията на ученика до 3 
дни, след появата му в училище 

 За отпаднал се счита ученик, ненавършил 16 години, без оформен успех за текущата 
учебна година, без удостоверение за преместване или взел такова, но незаписал се в 
друго училище до края същата учебна година. 
 

V. Д Е Й Н О С Т И  ЗА   П О Д О Б Р Я В А Н Е  НА   М А Т Е Р И А Л Н О  

Т Е Х Н И Ч Е С К А Т А  Б А З А :  

 
1. Усилията на целия педагогически и административно-технически персонал да се 
насочат към своевременното привеждане на учебния корпус, кабинетите, кухнята и 
учебните работилници в готовност за експлоатация, като за целта се използват 
разнообразни форми за допълнително финансиране и пряко участие с нови идеи и 
труд.  

Срок: постоянен Отг.: Ръководители на направления, счетоводител, 
управител на стол, работници по поддръжката. 

2. Своевременно отремонтиране на електроуредите в учебните кухни и поддръжката 
на съоръженията. 

Срок: постоянен    Отг.: Петко Стефанов      Контрол: Директорът 
3. Периодични профилактични прегледи на ел.уреди, контакти и съоръжения. 

Срок: ежемесечно    Отг.: Петко Стефанов      Контрол: Директорът 
4. Ежедневен контрол от главните учители за опазване на МТБ. 

Срок: постоянен    Отг.: главни учители       Контрол: Директорът 

 
 

VI. И З В Ъ Н К Л А С Н И    И    И З В Ъ Н У Ч И Л И Щ Н И   Ф О Р М И  НА  Р А Б О Т А,  
Г Р А Ж Д А Н С К О  О Б У Ч Е Н И Е  И  В Ъ З П И Т А Н И Е 

Часът на класа да се реализира въз основа на годишен план, разработен от класния 
ръководител с участие на учениците в съответствие с новите съдържателни моменти, 
препоръчани от МОН:  
а/здравно и сексуално образование и превенция на СПИН;  
б/ мирно решаване на конфликта и умения за водене на спор;  
в/ икономическа култура; 
г/ професионална подготовка за кариерно развитие; 
д/ образование и възпитание за опазване на околната среда; 
е/ превенции на зависимости /наркомании, алкохол и тютюнопушене/; 
ж/ превенция и противодействие срещу настъплението на деструктивни секти и 
религиозни движения; 
з/ противодействие срещу агресивността, насилието и обществения нихилизъм, за ред 
и сигурност в училище; 
и/ действия при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението; 
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й/ техника на безопасност при плуване и оказване на първа помощ.  
к/ безопасност на движението по пътищата. 

 
2. Осъществяване на тясно взаимодействие на координатора на Педагогическия 
съвет с ученическите структури. 
 Срок: постоянен  Отг.: Грета Петрова, Маргарита Вакова 
 Контрол: Директорът 
3. Поддържане на пряка връзка и координация на Комисията за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с инспектора на Детска  
педагогическа стая и Общинска комисия за БППМН. 
   Срок: постоянен              Отг.: Грета Петрова, Георги Димитров 
4. Участие в олимпиади и състезания по изучавани предмети и интереси: 
а/ училищен кръг: 
б/ общински, регионален и национален кръг: /съобразно датите, уточнени от МОН/ 
Отг. Главни учители, учители 

СЕПТЕМВРИ 
 

 Отбелязване на Европейския ден на езиците: Участие на учители по чужди езици в 
уебинар „Уча се да уча с Кеймбридж“ 

Срок: септември 2021  Отг. Учители по чужди езици 

 Отбелязване Световния ден на туризма и Световния ден на мира.  
Срок: 27. 09. 2021 г.   Отг.:  Славка Проданова 

 Отбелязване Деня на независимостта - 22 септември. 
Срок: 21. 09. 2021г.         Отг.: Георги Димитров и Андрей Арменчев  

 Отбелязване на Европейската седмица на културното наследство 
              Срок: 20. 09. 2021             Отг.: Снежана Стефанова, Люба Диманова, 

Славка Проданова 

 Отбелязване на годишнина от смъртта на патрона на гимназията  
Срок: 24. 09. 2021                   Отг.: Георги Димитров, Евгени Коев и комисия 

 Изработване на програма за Патронния празник на училището, предложена от 
Комисията за празника. Приемане на ПС.  

Срок: 10. 10. 2021                  Отг.:Комисията 

 Отбелязване на Европейския ден на спорта в училище  
Срок: 27.09. 2021  Отг. Андрей Арменчев, Георги Димитров,  

 
ОКТОМВРИ 

 Участие в Европейската седмица на професионалните умения 
           Срок:14-18.10                            Отг.: зам.-директор по УПД 

 Участие в конференция, семинари и дейности, организирани от АКУ 
           Срок: постоянен             Отг.: МО – английски език 
 

НОЕМВРИ 
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 Отбелязване Деня на Народните будители. 

                        Срок: 01. 11. Отг.: учители по ФВС и учители по история 

 Международен ден за отказ от тютюнопушенето. Отбелязва се всяка година през 
третия четвъртък на м. ноември. Организиране изложба - постери. 
                        Срок: 16.11.                      Отг.: Георги Димитров, Грета Петрова 

 Участие в Национално състезание, организирано от АРУХ. 
           Срок: според графика  Отг.: Татяна Данчева, Татяна Панайотова, 
Росица Илиева, Веска Веселинова,  Живко Миланов, Аделина Александрова 

 Учебни екскурзии - посещение на международното изложение БУЛПЕК 2021.           
Срок: м. Ноември 2021г.         Отг.: Зам. директор УПД и учители  ПП 

 Световна седмица по предприемачество  
                  Срок: м. Ноември 2021г.         Отг.: Зам. директор УПД 

 Участие в международно състезание по превод Juvenes Translatores, организирано 
от Европпейската комисия.  

                  Срок: 25.11.2021г                       Отг.: учителите по английски език 
.                   

ДЕКЕМВРИ 

 Отбелязване на Международния ден за борба с разпространението на СПИН 
                      Срок: 01. 12. 2021г.                     Отг.: Албена Иванова, Грета Петрова 

 Честване на Коледа и Нова година.. 
                                                                       Отг.: МО - чужди езици, класните ръководители 

на VIII и IX класове 

 Коледно математическо състезание      
                                                                Отг.: Ванюта Недялкова, Димитър Благовестов 

 Коледно състезание. Коледен базар. 
                                                                          Отг.: МО - английски език 

                                              
 
ЯНУАРИ 

 Участие в Общинския кръг на олимпиадите по общообразавателните предмета 
   Срок: според определен график на РУО  Отг.: учители ООП . 

 Организиране и провеждане ученическо състезание – рецитал, посветен на  
годишнина от рождението търновския поет Радко Радков     
                                                                                                                 Отг. Евгени Коев 

 
ФЕВРУАРИ 

 Подготовка за участие в училищния кръг на състезанията „Млад Готвач", „Млад 
Сервитьор", „Млад барман", „Млад хлебар-сладкар" и „Млад сомелиер". 
   Срок: до 28.02.2021г.                Отг.: Зам.- директор УПД, Татяна 
Панайотова, Росица Илиева, Веска Веселинова, Аделина Александрова, Живко 
Миланов 



13 

 

13 

 

 

 Отбелязване годишнина от обесването на Васил Левски. Срок:19. 02. 2021г.    
                                                                 Отг.: учители по ФВС, БЕЛ и история  

 Участие в международно състезание по английски език KANGAROO GLOBAL 
LINGUISTICS- училищен кръг  

                                                                        Отг.: Учители по английски език 

 Участие в международно състезание по английски език HIPPO - училищен кръг  

                                                                        Отг.: учители по английски език 
  

МАРТ 

 Отбелязване на трети март 
           Отг.: Георги Димитров, Евгени Коев, Андрей Арменчев 

 Ден на отворените врати 
             Март 2021г.               Отг.: зам.-директор УПД, Т. Панайотова, Р. Илиева, В. 
Веселинова 

 Международно състезание по английски език KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 
национален кръг  

Отг.: МО - английски език 

 Участие в международно състезание по английски език HIPPO - национален  кръг  

 
Отг.: МО - английски език 

 

 Великденско състезание за украсяване на яйца и благотворителен търг 
 Отг.: МО - английски език 

 Седмица, посветена  на спасяването на българските евреи 
     Отг.: Бистра Стефанова, Мариана Маринова 

 Отбелязване на Патронния празник на училището  по програма, предложена от 
Комисията за празника 

Срок: 10. 10. 2021г.     Отг.:Комисията 

 Участие в регионален  кръг на състезанията „Млад Готвач", „Млад Сервитьор", 
„Млад барман", „Млад хлебар-сладкар" и „Млад сомелиер". 

      Срок: според графика на МОН 

 Световна седмица на парите                                                        Отг.: зам. директор УПД 

 Участие в тържествата по случай Празника на града 
 Срок: 22 март                Отг.: Георги Димитров,  класните ръководители 
 

 Отбелязване на Световния ден на водата и седмица на гората Срок: 22 март
           Отг.: Евгени Коев, Албена Иванова, Галя Йорданова 

 Открит урок за Берон в седмицата на празника 
     Срок: 21 март          Отг.: Бистра Стефанова, Мариана Маринова 
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АПРИЛ 

 Световен ден на здравето - 7 април. 
Отг.: Грета Петрова, Галина Йорданова и класните ръководители 

 Ден на земята - 22 април 
Отг. Албена Иванова, Евгени Коев, Татяна Панайотова 

 Участие в национален кръг на състезанията „Млад Готвач", „Млад Сервитьор", 
„Млад барман", „Млад хлебар-сладкар" и „Млад сомелиер" – зам. директор УПД и 
учители по професионална подготовка  

 Великденско  математическо състезание         
Отг.: Ванюта Недялкова, Димитър Благовестов 

 Участия в състезания на икономически ВУЗ  
Отг.: Галина Атанасова, Маргарита Маринова, зам. директор по УПД 

 Организиране на учебна екскурзия 
 Срок: април - май      Отг.: класните ръководители и Снежана Стефанова 
 

        
 
МАЙ 

 Изпращане на абитуриента -  последният учебен ден 
Отг.:  Флорина Борисова и кл. ръководители  на IX класове 

 Честване на Празника на славянските просветители - 24 май 
Отг.: Г. Димитров, Румяна Ошкина и кл. ръководители на IX кл. 

 Световен ден без тютюнопушене - 31 май 
Отг.: Галина Йорданова, Грета Петрова 

 Участие в Национални състезания по професии в направление „Туризъм“ 
Срок: според календара на МОН  Отг.: учители по ПП 

 
ЮНИ 
 

 Световен ден на околната среда - 5 юни  
  Срок: 5 юни Отг.: Албена Иванова, Галя Йорданова 

 Учебни екскурзии (Туристически бюра, наблюдение на различни категории хотели и 
ресторанти и вериги магазини, културно-познавателни маршрути, природни и 
антропогенни забележителности и др.) 
  Срок: юни   Отг.: Кл. ръководители и учители ПП 

 Тържествено закриване на учебната година 
  Срок: 30 юни   Отг.: Класните ръководители и заместник-директори 

 
ЮЛИ 
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• Тържествено връчване на дипломите –  според срока, определен от МОН 
Отг.: Татяна Данчева, Флорина Борисова и кл.ръководители на XII клас 

 
Под ръководството на класния ръководител и ръководството на Ученическия съвет на 
класа да се планира седмица на класа за изяви на учениците - отбелязване на 
бележити годишнини, събития, инициативи. 
 

VII. С П О Р Т Н О - Т У Р И С Т И Ч Е С К А   Д Е Й Н О С Т :  

 
1. Продължаване на работата в часовете за модулно обучение по физическо 
възпитание и спорт, в съответствие с новите указания на МОН за учебната 2021/2022г., 
утвърдени с решение на Педагогическия съвет: 

• Модул " Спортни игри " - баскетбол 
  Срок: постоянен      Отг.: учителите по ФВС и водещите модулно обучение. 
 Контрол: Зам.-директор УД 

2. Утвърждаване на приоритетни спортове за ПГТ "Д-р В. Берон" — баскетбол, 
волейбол, тенис на маса, футбол (юноши и девойки), шах. 

Срок: постоянен                                                            Отг.: учителите по ФВС 
Контрол: Зам.-директорът УД 

3. Организиране на туристически излети или походи и празници във връзка с 
отбелязване Ден на здравето, Празника на училището, Деня на предизвикателството и 
др. 

                         Срок: октомври - юли                                          Отг.: Георги Димитров, Е. Коев 
4.   Провеждане на училищни спортни състезания, свързани с Празника на училището и 
града, съгласно спортния календар. 
                        Срок: постоянен.                           Отг.: учителите по ФВС 
                        Контрол: Директорът 
5. Участие на учениците в спортни състезания по план, утвърден от МОН - баскетбол, 
волейбол, футбол, шахмат, тенис на маса и др. /по график утвърден от РУО и МОН  

Отг.: учителите по ФВС     
Контрол: Директорът 

 

VIII.  К О Н Т Р О  Л Н А    Д Е Й Н О С Т: 

1. Директорът и зам. директорите на ПГТ "Д-р В. Берон" организират контролната 
дейност, съгласно инструкция на МОН, годишния план и длъжностните характеристики. 
2. Вътрешноучилищният административен контрол през учебната 2021/2022 година да 
се осъществява чрез следните форми: 
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а/ Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес - най-малко два 
пъти годишно. 
  Срок: 12. 2021г. – 05. 2022г.        Отг.: зам-директорите    
  Контрол: Директорът 
б/ Проверка на дневниците на класните ръководители, плановете за работа на 
класните ръководители и др.  
  Срок: 12. 2021г.- 04.2022г. 
в/ Текущи проверки — съгласно плановете за контролна дейност на Директора и зам. 
директорите на ПГТ "Д-р Васил Берон". 
  Срок: постоянен Отг.: зам. директори 
  Контрол: Директорът 

ЗАБЕЛЕЖКА: Резултатите от контролната дейност се отчитат на заседание на 
Педагогическия съвет след завършване на учебните срокове и в края на учебната 
година. 

IX. З А Д А Ч И  Н А  У Ч И Л И Щ Н И Т E  К О М И С И И:  
 

КОМИСИЯ по изготвяне на седмичното разписание 

 Да изготви и актуализира седмичното разписание 
                        Срок: постоянен                 Отг.: Комисията 
             Контрол: Директорът  

КОМИСИЯ по актуализация на комплексния годишен план: 

 Да актуализира Комплексния годишен план за работа на ПГТ "Д-р В. Берон" 
съобразно указанията дадени от МОН, РУО - гр. В.Търново и другите държавни и 
обществени организации, имащи отношение към образованието и възпитанието на 
учениците. 
   Срок: 13.09.2021 г.  Отг.: Комисията 
   Контрол: Директорът 
 
КОМИСИЯ за актуализиране на училищния правилник. 

 Да актуализира Правилника за работа, на ПГТ "Д-р В. Берон" съобразно указание на 
МОН, указанията, дадени на септемврийските съвещания, организирани от РУО - гр. 
В.Търново и другите държавни и обществени организации, имащи отношение към 
образованието и възпитанието на учениците. 
  Срок:13. 09. 2021г.  Отг.: Комисията 
  Контрол: Директорът 
 
КОМИСИЯ за разработване на мерки и действия за намаляване на отсъствията 

 Да определи мерки за намаляване на неизвинените отсъствия на учениците 

 Да разработи план за действие, който да се утвърди от ПС. 
                        Срок: 13. 09. 2021г.  Отг.: Педагогически съветник 
                        Контрол: Директорът 

КОМИСИЯ за борба с противообществените прояви 
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 Да се изготви план за борба с противообществените прояви. 

 Да се проведат занятията за превенция на противообществените прояви сред 
учениците, предвидени в часовете на класния ръководител. 

Срок:постоянен Отг.: Зам. директор УД и Грета Петрова 
Контрол: Директорът 

 
КОМИСИЯ за защита при природни бедствия, аварии, гражданска защита и 
противопожарна безопасност 

 Да се актуализира плана за действие при природни бедствия и аварии. 

 Да се актуализират Заповедите на директора. 

 Да се проведат по график занятията по гражданска безопасност, предвидени за 
часовете на класния ръководител. 
  Срок: постоянен Отг.: Зам. директор и Комисията 
  Контрол: Директорът 

КОМИСИЯ за приемане и обработка на документите на учениците, имащи право на 
стипендия. 
 Съвместно с класните ръководители да се изготвят списъците на учениците, 
отговарящи на условията за получаване на стипендии, конто да се утвърдят на 
Педагогическия съвет. 

Срок: 18.10.2021г.  Отг.: Комисията 

  
КОМИСИЯ за работа с базовите фирми 

 Своевременно сключване на договори за провеждане на учебни и производствени 
практики. Проверки и посещения в местата за провеждане на практиките. Докладване 
пред ръководството на училището и Педагогическия съвет. 
   Срок: постоянен Отг.:Комисията, зам.-директорът по УПД 
   Контрол: Директорът 
 
КОМИСИЯ по даренията 

 Своевременно да се обработват документите и се издава свидетелство за дарението 
като се следи за целевото разходване на финансовите средства и материалните 
ценности, съобразно волята на дарителя. 
                          Срок: постоянен                Отг. Комисията 
                          Контрол: Директорът 

 Периодично, но не по-малко от един път на учебен срок, да се информира 
Педагогическия съвет за направените дарения и тяхното правилно разходване.  
   Срок: постоянен Отг.:Председателят на комисията 
   Контрол: Директорът 
 
КОМИСИЯ по наказанията 

 Да отправя и своевременно да разглежда постъпилите предложенията за наказания. 
Да следи за спазването на процедурите, коректността и изпълнението в срок на 
съответната документация. 
                         Срок:постоянен                   Отг.:Грета Петрова 
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                         Контрол: Директорът 
 

 КОМИСИЯ за изготвяне на план-график на заседанията на Педагогическия съвет и 
оптимизиране на текущата му дейност /изготвяне на проекторешения и навременно 
запознаване на членовете на съвета с тях/ 

 Да се изготви план-графика на заседанията на Педагогическия съвет. 

 Писмено да се информира педагогическия състав преди всеки съвет за 
подлежащите на обсъждане казуси и изготвя становища и проекторешения. 
   Срок:постоянен   Отг.: Комисията  
   Контрол: Директорът 
 
КОМИСИЯ по условия на труда 

 Да се изготвят инструкции за безопасна работа на педагогическия и 
непедагогическия персонал. 

 Своевременно да се инструктират педагогическия, административо-техническия и 
помощен персонал, както и учениците от X до XII клас. 

 Да се изготвят инструкции за безопасна работа в ученическите работилници. 

 Периодично инструктиране на учениците по учебна практика и физическа култура. 
                            Срок: постоянен       Отг.: Учителите по учебни предмети, Зам. директор 
по УПД 
  
КОМИСИЯ за превенция на деца жертви на насилие и при кризисни ситуации 

Срок:постоянен    Отг.: Комисията 
Контрол: Директорът 
 

КОМИСИЯ КОВИД-19 – разработва правилата и мерките за ограничаване 
разпространението на COVID-19, организира и контролира дейностите по 
спазване на правилата и мерките; актуализира правилата и мерките, 
съобразно изискванията на МОН и МЗ. 

  Срок: постоянен    Отг.: Комисията 
  Контрол: Директорът 
 
МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ на учителите по общообразователни и професионални 

предмети 

 Изготвяне на план за работа на методическото обединение. 
Срок: 30.09.2021 г.    Отг.:Главните учители 
Контрол: Директорът 

 Изготвяне и представяне на индивидуалните задания за ДИППК 
според НИП по професии и специалности  

 Срок: 12. 2021г - 01. 2021г.    Отг.Комисията  
Контрол: Директорът 

 Организиране и провеждане на производствена практика. Срок: юли-септември 
2021г. Отг.:Комисията 
Контрол: Директорът 
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X. З А С Е Д А Н И Я  Н А  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Я СЪВЕТ: 

 

Месец СЕПТЕМВРИ: 

 Утвърждаване на класните ръководители и групите по чуждоезиково обучение; 

 Разпределение на класните стаи и утвърждаване на сменното обучение на 
учениците. 

 Запознаване с новите нормативни документа и Указанията на МОН за учебната 
2021/2022г.. 

 Прием на Правилник за дейността в Професионална гимназия по туризъм за 
учебната 2021/2022 година. 

 Прием на годишния план на училището. 

 

Месец ОКТОМВРИ: 

 Утвърждаване списъка на учениците, които ще получават стипендии. 
Отг.: Класните ръководители 

 Обсъждане на предложение за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година 
по Списъка на професиите 

 

Месец ДЕКЕМВРИ: 

 Утвърждаване на графика за класните работа. 

 Информация за резултатите от учебно-възпитателната работа. 

 Информация за резултатите от проверката на документацията - личните картони и 
дневниците на класовете. 

 Разглеждане на предложения за прием по професии, обучението по които ще се 
осъществява за първи път през учебната 2021/2022г.. Обсъждане на план-приема 

Срок за предаване в РУО: според графика на РУО 

 

Месец ФЕВРУАРИ: 

 Отчитане на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия 
учебен срок. 

 Информация за отпаднали ученици и анализ на причините за отпадане. 
Срок за представяне в РУО: според изискванията 

 Изпращане в Дирекция "Координиране и контрол в средното образование" на МОН: 
според изискванията 
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Месец МАРТ: 

 Информация за резултатите от посещения в учебни часове по предмети 
и проверка на училищната документация. 

 Актуализиране списъка на учениците, конто ще получават стипендия. 
Срок за представяне в РУО: според изискванията 

 

Месец АПРИЛ: 

 Утвърждаване на график за провеждане на класните работи през втория учебен 
срок. 

 Приемане на график за подготовка на материално-техническата база за учебната 
2021/2022г. 

 

Месец МАЙ: 

 Изготвяне на заявка за ДИПП   през юнската сесия. 

Срок за представяне в РУО на МОН: според изискванията 

 

Месец ЮНИ: 

 Определяне на групите за втори чужд език и вид спорт за трети час по ФВС за 
учебната 2022/2023 година. 

 Доклад на комисията за провеждане на зрелостни изпити юнска сесия. 

 

Месец ЮЛИ: 

 Анализ и оценка на учебно-възпитателната работа през втория учебен срок и 
учебната година. 

 

ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ: 

 Проверка на задължителната документация на VIII, IX, X, XI и XII клас. 

Срок: декември 2021г., април 2022г. 
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Отг.: Директор и зам-директор 

 Проверка на книгите за инструктажа по техника на безопасност, физическа култура и 
хигиенните условия. 

Срок: периодично 

 Отг.: Директор и зам-директор 

 

Годишният план на ПГТ "Д-р В. Берон" е приет с Протокол №1 от 15.09.2021г. 
Годишният план е съобразен с Указанията на МОН за 2021/2022 учебна година и е 
отворен - може да бъде допълван по предложение на Педагогическия съвет или при 
необходимост, според новите нормативни документа, касаещи промени в   
образователната система и графици, определени със заповед на министъра на МОН


