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ВЪВЕДЕНИЕ 

       Стратегията отразява основната цел и приоритетите на училищната образователна 

политика на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия 

„Никола Фичев” - осигуряване на високо качество и устойчивост на професионалното 

образование, подготовка на средни специалисти с квалификация по професия; 

непрекъснато надграждане на знания и умения у всички ученици и насърчаване 

развитието на способностите им в процеса на обучение и възпитание; създаване на 

условия, гарантиращи конкурентноспособност, адаптивност към промени и добра 

бъдеща социална реализация както в професионален, така и в личен план. 

 

ХАРАКТЕР 

      Стратегията очертава пътя за постигане на основните дейности на социално-

педагогическите фактори в съответствие с демографските условия. 

      Значително ще подобрим работата на педагогическите кадри чрез тяхната 

постоянна квалификация. Ще продължим да реализираме стремежа си за създаване на 

съвременна материално-техническа база. Ще отделим значително място на 

извънкласните дейности, на работата по програми и проекти, осигуряващи ценностни 

критерии. Ще създадем условия за осигуряване на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на учениците.  Ще изградим позитивен психологически климат в 

училището. 

 

ВИЗИЯ   

 
• ПГСАГ „Никола Фичев” ще запази облика си на  конкурентноспособно 

училище, с традиции и с модерни стратегии. 

• Ще продължим да работим за осигуряване на качеството на професионалното 

образование и обучение (Наредба №2 от 8.09. 2015 г.) 

• Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта 

на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат 

успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО. 

• Ще приложим различните форми на обучение с цел да отговорим на 

потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим 

преждевременно отпадане и ранно напускане на училище. 

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

създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото 

самоуправление. 

 



• Ще продължим да осъществяваме качествен образователно-възпитателен процес 

и ще разнообразяваме извънкласните форми като превенция на отпадане от 

училище и възможност за развиване на таланти и удовлетворяване на 

потребности и интереси. Ще се включим в проекта „Твоят час”. 

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

я превърнем в любимо място за отдих и творчество. 

• За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим 

инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции.  

 
SWOT – АНАЛИЗ 
 

Вътрешни фактори Външни фактори 
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

• ПГСАГ „Никола Фичев” има 

дългогодишни традиции и 

резултати в професионалната и 

образователна дейност, съобразена 

с динамичното социално-

икономическо развитие на община 

Плевен и региона; 

• Притежава солиден сграден  фонд,  

спортен салон, фитнес зала и 

училищен двор; 

• Изградена  достъпна архитектурна 

среда за хора с двигателни 

затруднения; 

• Обучение по професии и 

специалности, позволяващи 

реализация на пазара на труда; 

• Високо квалифициран учителски 

екип; 

• Добра професионална реализация 

на учениците, завършили ПГСАГ 

„Никола Фичев”; 

• Учениците получават диплома за 

завършено средно образование и 

свидетелство за професионална 

квалификация – III степен; 

• Учениците се обучават по доказали 

своята ефективност училищни 

учебни планове, отговарящи на 

интересите на учениците; 

 

• Висока успеваемост на учениците 

на ДЗИ, на държавни изпити за 

придобиване на трета степен на 

професионална квалификация, на 

състезания по професията, 

конкурси; 

• Предоставяне на качествено 
образование; 

• Включване на учителите в 

различни форми на квалификация; 

• Засилени мерки за контрол на 

отсъствията на учениците; 

• Възстановяване дейността на 

Училищното настоятелство; 

• Изграждане на ефективно 

ученическо самоуправление; 

• Провеждане на индивидуални 

консултации на ученици и 

родители с педагогическия 

съветник; 

• Утвърждаване на традиции и 

символи на училището; 

• Възстановяване на оградата на 

училищния двор; 

• Сътрудничество с работодателски 

организации от строителния 

бранш; 

• Създаване на Обществен съвет. 



• Съвместна работа по проекти на 

учители и ученици; 

• Стимулиране на учениците чрез 

стипендии и социално 
подпомагане. 

 
СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

• Понижаване на нивото на 

подготовка на новопостъпилите 

ученици; 

• Незаинтересованост на част от 

родителите, формални и 

неизчерпателни практики на 

комуникация; 

• Амортизирана материално-

техническа база; 

• Липса на ограда на училищния 

двор; 

• Висок процент  учители в 

предпенсионна възраст. Малко са 

младите учители,  особено по 

професионална подготовка. 

 

• Недостиг на необходимите 

финансови средства; 

• Намаляване на броя на учениците; 

• Намаляване на мотивацията за 

учене у учениците; 

• Ограничен интерес на външните 

потребители от квалифицирана 

работна ръка; 

• Наличие на безработица и 

икономическа сигурност; 

• Постоянен ръст на миграция; 

• Необезопасено дворно 

пространство; 

• Нарастване на социалните 

различия между учениците; 

• Повишаване на деструктивните 

практики сред младите хора – 

агресия, злоупотреба с алкохол и 

наркотици и др. 

 
 

 
МИСИЯ 
 

• Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен 

процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на 

всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, 

в което живеем. 

• Учениците да получат пълноценни знания, да се изградят като свободни и 

морални личности, с интереси и нагласи за професионална реализация и 

кариерно развитие по професията, която изучават. 

• Синхронизиране на образователно-възпитателния процес с принципите на 

приобщаващото образование. 

• Изграждане на училищна общност, функционираща активно и демократично 

• Успешна реализация на различни национални проекти. 

• Изграждане на стабилни партньорства с браншови организации, работодатели и 

представители на строителния бизнес с цел  повишаване качеството на 

професионалното образование. 



• Възпитаване и изграждане на социални умения на младите хора за общуване и 

правилно поведение в обществото, за развитие на творческите им заложби и 

изяви. 

• Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с 

модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност. 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

• Постигане на максимално добри условия за обучение, възпитание, труд и 

реализация на подрастващите в демократичното общество. 

• Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие 

на умения за учене през целия живот. 

• Създаване на равен шанс за обучение и образование на всички участници в 

образователно-възпитателния процес, за да се чувстват еднакво отговорни, 

ангажирани и значими субекти.  

• Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата 

на училищното образование на младежите като предпоставка за равноправно 

социално включване и пълноценна личностна реализация.  

• Създаване на условия за постоянно повишаване квалификацията на учителите; 

• Участие в национални проекти и програми и тяхното реализиране на практика; 

 

 

  ПРИОРИТЕТИ 

• Повишаване качеството на професионалното образование и обучение; 

• Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училище; 

• Квалификация на педагогическите специалисти; 

• Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование; 

• Превенция на преждевременно напускане на училище. 

 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

• Хуманизация на процеса на образование. 

• Иновативност и творчество. 

• Толерантност и позитивна етика. 

 
 



 

 МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ 

 

Приоритет Дейност 
1. Повишаване качеството на 

професионалното образование и 

обучение 

 

• Актуализиране на Правилата за 

прилагане на вътрешната система за 

осигуряване на  качество на 

професионалното образование и 

обучение. 

• Насоченост на обучението както към 

придобиване на професионални знания, 

така и към изграждане на  умения за 

предприемачество, бизнес комуникации,    

професионално планиране и др.  

• Разработване на учебни програми  за 

придобиване на квалификация по 

професия. 

• Обновяване  на обзавеждането  в 

кабинети и учебни работилници. 

• Сключване на договори с фирми за 

провеждане на учебната и 

производствената практика на учениците 

на реални работни места. 

• Актуализиране на критерии и показатели 

за оценяване качеството на 

професионалното образование. 

2. Осигуряване на стабилност, ред 

и защита на учениците в училище 

 

• Поддържане на информационна система 

на училищно ниво с въвеждане на данни 

за всички ученици. 

• Стриктно спазване системата на 

дежурство в училище. 

• Подготовката  на училищните 

нормативни актове да е съобразена с  

постигане на яснота и стабилност на 

училищната организация. 

• Засилен контрол по изпълнение 

дейностите, свързани с осигуряване 

безопасни условия на обучение. 

• Изпълнение на Правилника за 

пропускателния режим. 

• Изпълнение на Правилника за 

осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на обучение и труд в 

училището. 

• Възпитаване на умения и поведение при 

кризи и екстремни ситуации. 

Периодично, два пъти годишно, 

провеждане на практическо обучение – 

проиграване на основни бедствени 

ситуации (земетресение, наводнение, 

пожар, производствена авария, 



терористичен акт). 

• Поддържане на системите за 

видеонаблюдение и охрана на училището 

и подобряване на безопасността на 

материалната база. 

• Възстановяване оградата на училищния 

двор. 

• Създаване на подкрепяща среда за 

ученици, склонни към насилие и агресия.  

• Адекватно здравно обслужване в 

училището. 

• Превенция на тютюнопушенето и 

употребата на алкохол и наркотични 

вещества сред учениците. 

• Превенция на насилието и агресията сред 

учениците. 

• Изпълнение на графици за обучение на 

учениците за действия при бедствия, 

аварии, катастрофи и  пожари.  

 

3. Квалификация на 

педагогическите специалисти 

 

• Изготвяне на училищен годишен план за 

квалификационната дейност. 

• Участие във вътрешноинституционални 

квалификационни форми : ежегодно 

повишаване квалификацията  на 

педагогическите специалисти в не по-

малко от 16 академични часа годишно за 

всеки педагогически специалист. 

• Задължително повишаване на 

квалификацията на педагогическите 

специалисти по програми  за 

продължаваща квалификация в не по-

малко от 48 академични часа за периода 

на атестиране. Програмите за обучение 

се разработват от  висши училища, 

научни организации, специализирани 

обслужващи звена или обучителни 

организации.  

• Повишаването на квалификацията се 

измерва чрез система от 

квалификационни кредити и се 

удостоверява с документ. 

• Придобиване на ПКС от педагогическите 

специалисти. 

• Постигнатите компетентности се 

отразяват в професионално портфолио на 

педагогическия специалист, съставено от 

него. 

• Професионалното портфолио подпомага 

атестирането и самооценяването на всеки 

педагогическия специалист. 

• Повишаване личната квалификация на 

учителите чрез участие в проекти. 



• Запознаване на учителите с  добри 

практики в области  от педагогическата  

дейност, имащи иновационен характер и 

прилагането им в условията на 

професионалната гимназия. 

• Участие в квалификационни форми на 

общинско, областно и национално 

      ниво. 

• Организиране на квалификационни 

форми на училищно ниво – открити 

уроци, бинарни уроци, семинари, 

курсове за обучение и др. 

 

4. Гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно 

образование 

 

• Насоченост на обучението по предметите 

от културно-образователна област 

„Обществени науки и гражданско 

образование” към формиране и 

усвояване  на умения за разбиране и 

отговорно поведение в обществото; 

подпомагане на процеса на личностно 

развитие и себепознание в контекста на 

взаимодействие с другите хора.       

• Патриотично възпитание и изграждане 

на национално самочувствие - участие в 

организацията и провеждането на 

училищни мероприятия и кампании, 

свързани с исторически събития или 

общественозначими инициативи. 

• Толерантност и интеркултурен диалог. 

• Финансова и правна грамотност - 

осъществяване на обучение по въпросите 

на правата на човека,   дискриминацията,                   

равнопоставеността на половете, 

трудовите права на младите хора и др. 

• Военно обучение и защита на родината. 

• Защита на населението при бедствия и 

аварии. 

• Превенция на насилието и агресията, 

решаване на конфликти. 

• Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха. 

• Изработване на годишни планове от 

класните ръководители за дейности по 

тематични области, за всяка паралелка, 

съобразени с интересите и възрастта на 

учениците. 

• Участие в кампании по актуални теми, 

свързани с политиките на ЕС, Съвета  на 

Европа и ООН по отношение на младите 

хора. 

 

5. Превенция на преждевременно 

напускане на училище 
• Осигуряване на позитивна образователна 

среда – училищен климат, атмосфера на 

взаимоотношения, управление. 



• Повишаване качеството на 

образованието като предпоставка за 

развитие на личността на всеки ученик и 

предотвратяване на преждевременното 

напускане на училище. 

• Осигуряване на достъп до образование и 

повишаване качеството на образованието 

за учениците от уязвими етнически 

общности. 

• Повишаване участието и ангажираността 

на родителите. 

• Поддържане на регистър на учениците, 

при които има риск от отпадане от 

училище. 

• Разработване на система за ранно 

предупреждение. 

 

 
 
 

 

 

 

    

 

 
 


