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І. Анализ на дейността на училището през учебната 2020/2021 г. 

      През   2020/2021 г.   в   училището   се   обучават  89   ученици,   разпределени в 5 паралелки 

в дневна форма. В училището е създадена добра организация на всички дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите. През учебната година учениците се обучаваха 

присъствено и в електронна среда. Учебната година приключи присъствено , което се отрази 

на постигнатите образователни резултати. 

➪ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

 

Учебен 

предмет 

Брой 

явили 

се 

Среден успех за 

училището 

2020/2021 

БЕЛ 12  Добър 3,58 

Английски 

език 

3 Добър 4,40 

Биология и 

здравно 

образование 

3 Добър 3,51 

География и 

икономика 
2 Добър 3,76 

➪ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА III СПК 

Специалност 
Брой 

явили 

се 

Среден успех за 

училището 

2020/2021 

ИД 4  Добър 3,58 

СА 6  Добър 4,40 

 

 

      В Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев" 

работят 11 щатни педагогически специалисти и 4 лектори. Всички са правоспособни учители 

по съответните учебни предмети. Всички  педагогически специалисти притежават значителен 

професионален опит и професионални компетентности, които се развиват и усъвършенстват в 

различни квалификационни форми на училищно, регионално и национално     ниво. Носители на 

ПКС са 4 педагогически специалисти. 

      Учители и ученици се включват в образователни, културни и социални дейности и 

инициативи, организирани на училищно, общинско, областно и национално ниво. 

      Постиженията в дейността на Професионална гимназия по строителство, архитектура и 

геодезия "Никола Фичев" се обуславят от следните фактори, които определят и силните страни 

в дейността на училището: 

 

✓ Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна       организация и 

традиции. 

✓ Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, взаимодействие 

и партньорство с институции, висши училища, чрез които са  постигнати образователните 

цели на обучението. 

✓ Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и прилага 

съвременни методи на обучението. 

✓ Добре организирано партньорство между учителите и учениците и взаимодействие с 



родителите. 

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

✓ Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет и 

  постоянно намаляващ брой ученици. 

 Изграден капацитет по усвояване на средства от национални  програми на МОН. 

 Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно реализиране  

целите на  образователния процес. 

✓ Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите специалис- 

ти и  непедагогическия персонал. 
 

На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с: 

 

 Прогресивно намаляващия брой ученици в резултат на демографския срив 

 Увеличаващата се демотивация на учениците за учебна работа. 

 Ниска заинтересованост и посещаемост на родителите на 

родителските      срещи. 

 Необходимост от подобряване на материалната база. 

 

ІІ. ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА: 

 

1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна 

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

пълноценна социализация на учениците. 

2. Привеждане дейността на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия" 

Никола Фичев" в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното 

образование и прилагане на държавните образователни стандарти. 

3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране обмена на 

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

участие в квалификационни форми. 

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

учениците в училището. 

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

образованието и младежта. Функциониране на изградения Обществен съвет към училището. 

 

ІІІ. ГЛАВНА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

 
ГЛАВНА ЦЕЛ 

 
      Развитие на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола 

Фичев" в условията на прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование и 

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

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

като предпочитано място за обучение и възпитание на учениците. 

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

 

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

съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците чрез привеждане 

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

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

училищни политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование. 



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

учениците. 

4.  Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на  педагогическите 

кадри. 

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

то  и младежките политики. 

 

                    ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 
 

 

 

 

   МЕС ЕЦ 

 
 

                    ДЕЙНОСТ 

 
 

 СРО К 

 
 

    ОТГОВОРНИК 

септем ври Актуализация на Правилник за 

дейността на училището. 

08.09. 2021 г. 
 

   

 

Т. Лазарова, 
инж. Даря Тодорова 

Изготвяне на Информация за 

организацията на учебния ден и 

дневния                          режим по седмично 

разписание 

09.09.2021 г. Т.Лазарова, 

инж.М.Кънова 

К. Дюлгерова 

 

  Изготвяне на учебните 

програми  по     РП и РПП 

 

08.09.2021 г. учителите по РП  

и 

РПП  

 и 

 

Разработване на графици за 

провеждане на: 

 консултации по учебните  
предмети 

 приемен ден на 

педагогическите 

специалисти 

 допълнителен Час на класа 

 допълнителен Час по ФВС 

 

11.09.2021 г. Учителите 

Изработване на Списък –  Образец 1 
за учебната 2021-2022 година 
 

21.09.2021 г. Директора 

Извършване на начален и периодичен  

инструктаж на всички учители, 

новопостъпили ученици, учители и 

служите ли                           по безопасност и хигиена на 

труда и противопожарна охрана. 

 

15-21.09.2021 г. ГУТ, 
класните 

ръководители 

Откриване на новата учебна година. 15.09.2021 г. 
 

Ръководството на 
гимназията, 
В. Печева 

Ден на Независимостта   на   България 
изготвяне на табло и презентация 
 

21.09.2021 г. П. Гергова 

Провеждане на родителска среща за 
всички класове  

м.09.2021 г. Класните 
ръководители 



 
 

 

 

 

 



 

октомври Отбелязване международния ден на 

учителя. 

05.10.2021 г. Б. Атанасова 

В. Печева 

Седмица на архитектурата 
Световен ден на архивите 

 

м.10.2021 г. арх. Н.Калчева 

Провеждане на тестове за входно 

равнище 

до 08.10.2021 г. Учителите 

Анализ на резултатите от входните 

равнища 

м.10.2021 г. Учителите 

Провеждане на тренировъчно занятие 
по гражданска защита 
 

23.10.2021 г. инж.М. Кънова 

Тържествено отбелязване на 

професионалния празник на 

строителите - Димитровден. 

26.10. 2021 г. Учителите по 

професионална 

подготовка 

ноември Отбелязване на Деня на народните 

будители 

01.11.2021 г. В. Печева 
Б. Георгиева 

декември 1 декември-Световен ден за борба 

срещу СПИН - представяне на 

проекти, изработени от ученици 

01.12.2021 г. К. Дюлгерова 

10 декември-Ден на признателност към 
загиналите за освобождението на 
Плевен- участие в общоградските 
тържества 
 

10.12.2021 г. Ученици, учители 
и служители 

Коледно тържество 21.12.2021 г. Ученически съвет 
на училището 

януари Провеждане на олимпиади по график Учителите по 

предмети 

февруари Годишнина от обесването на 
Васил Левски-поднасяне на цветя пред 
паметника на Апостола 
 

19. 02.2022 г. П. Гергова 

Организиране и провеждане на 
училищно състезание „Най-добър мла д 
строител” 

до 28.02. 2022 г. арх.Н.Калчева, 
инж.Д.Тодорова, 
инж.М.Стефанова 

Участие на представителните отбори 
ПГСАГ в етапите на Ученическите 
игри 

по график П. Панчев 



март Ученическа изложба на мартеници  и 

картички 

26.02.2022 г. Б. Георгиева 

Отбелязване на празника на 
училището 

02.03.2022 г. Ръководството 
на гимназията 

Провеждане на състезание 

 „Най- добър млад строител”-  

регионален          етап 

до 23.03.2022 г  инж. Д. Тодорова 

април Ученическа изложба на великденски 

яйц и картички 

15.04. 2022 г. Б. Георгиева 

Ученически 
съвет на 

училището 

Ден на Земята и опазване на околната 
среда – рисунки, табла 

22.04.2022 г. Учител по 
биология 
 и ученици 

Провеждане на дискусия в час на 

класа по метода ‘’Връстници 

обучават връстници’’ с примерни 

теми: „Как да постъпим, когато 

ние или наши близки са станали 

жертва на насилие”, ”Поведението 

– предпоставка за насилие” за IX- 

X клас, „Ненасилствени методи за 

разрешаване на конфликти” за XI- 

XII клас. 

26.04.2022 г. Класните 

ръководит

ели 

        май Ден на Европа- изработване на табло 09.05.2022 г. П. Гергова 

 

Изпращане на учениците от XII клас 
12.05.2022 г. Кл. ръководител 

на XII клас 

Празник на българската просвета , 

култура и славянска писменост- участ 
в общоградски тържества 

24.05.2022 г. Учители и 
ученици 

ДЗИ 
 и 
ДИППК  теория за трета степен 

18.05 и 20.05. 2022 г. УЗК 

        юни Отбелязване на 2 юни-Деня на  Ботев  02.06.2022 г. Класните 

ръководит

ели 

 ДИППК практика за трета СПК 

 

 26-27.05.2022 г. 
 

УЗК 

Провеждане на тренировъчно занятие 
по гражданска защита 

13.06.2022 г. инж.М. Кънова 



   
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 

                  V. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ (приложение към годишния план) 

 
 

VІ. НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на 

годишния план и реализиране на цялостната училищна политика 

 

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

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

МВР, ДСП, ОЗД към ДСД, ДАЗД и др. 

         2.  Взаимодействия с родители. 

         3. Взаимодействия с институции и структури с обществено значение (Регионална 

библиотека, музеи, читалища, спортни клубове и др), сдружения и НПО и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посещение на завод  „Wienerberger”- 
в гр.Луковит  

07.06.2022 г. Арх.Наталия 
Калчева 

 Провеждане на тестове за изходно 
равнище 

до 24.06.2022 г. Учителите по 
уч.предмети 

 Анализ на резултатите от изходните 
равнища 

на ПС Учителите по 
учебни предмети 

 Тържествено връчване дипломите на 

зрелостниците 

до 21.06.2022 г. Директор, 

кл.ръководи

тел 
на XII клас 


