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ООССННООВВННАА  ЦЦЕЕЛЛ::  

  

  

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на 

Европейския съюз, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и 

създаване на поведение на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между учениците 

от различни етноси. 

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на 

индивидуалността и стимулиране на професионалните интереси. 

  

  

ЗЗААДДААЧЧИИ  ЗЗАА  ППООССТТИИГГААННЕЕ  ННАА  ООССННООВВННААТТАА  ЦЦЕЕЛЛ::  

  

11..  ППррииддооббииввааннее  ннаа  ккооммппееттееннттннооссттии,,  ннееооббххооддииммии  ззаа  ууссппеешшннаа  ллииччннооссттннаа  ии  

ппррооффеессииооннааллннаа  ррееааллииззаацциияя  ии  ааккттииввеенн  ггрраажжддааннссккии  жжииввоотт  вв  ссъъввррееммееннннииттее  ооббщщннооссттии..  

22..  ИИззггрраажжддааннее  ссъъппррииччаассттнноосстт  уу  ууччееннииццииттее  ззаа  ппррооббллееммииттее  ннаа  ууччииллиищщееттоо..  

33..  ФФооррммииррааннее  ннаа  ттооллееррааннттнноосстт  ии  уувваажжееннииее  ккъъмм  ееттннииччеессккааттаа,,  ннааццииооннааллннааттаа,,  

ккууллттууррннааттаа,,  ееззииккооввааттаа  ии  ррееллииггииооззннааттаа  ииддееннттииччнноосстт  ннаа  ввссееккии  ууччеенниикк..  

44..  ССъъззддааввааннее  ннаа  ууссллооввиияя  ззаа  ууччаассттииее  ннаа  ууччееннииццииттее  вв  ииззввъъннккллаассннии  ии  ииззввъъннууччииллиищщннии  

ддееййннооссттии,,  ссъъооббррааззееннии  сс  ииннттеерреессииттее  ии  ппооттррееббннооссттииттее  иимм,,  ззаа  ааннггаажжииррааннее  ннаа  ссввооббооддннооттоо  ввррееммее..  

55..  ППррииввллииччааннее  ии  ппррииооббщщааввааннее  ннаа  ррооддииттееллссккааттаа  ооббщщеессттввеенноосстт  ззаа  ааккттииввнноо  ууччаассттииее  вв  

рреешшааввааннее  ннаа  ууччииллиищщннииттее  ппррооббллееммии..  

66..  РРааббооттаа  ззаа  рреешшааввааннее  ннаа  ппррооббллееммии,,  ссввъъррззааннии  сс  ддееццааттаа  оотт  ррооммссккии  ппррооииззххоодд  ии  ддееццааттаа  

ссъъсс  ссппееццииааллннии  ооббррааззооввааттееллннии  ппооттррееббннооссттии..  
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УУЧЧЕЕББННОО  ВВЪЪЗЗППИИТТААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  

  
1. Всички ученици да бъдат запознати с измененията в правилника за дейността на 

ПТГ ”Васил Левски” и ППЗНП. 

 

Срок: 26. 09. 2016 г.    Отг.: кл. ръководители 

 

2. Учениците от 12 клас да бъдат запознати с условията и реда на завършване на 

образователната и професионална степен и реда за полагане на ДЗИ и квалификационни 

изпити. 

 

Срок: 26. 09 .2016 г.      Отг.: Галина Ванева 

 

3. Формиране на ученически съвет. 

Срок: 30. 09. 2016 г.      Отг.: Кл. ръководители на 9 и 10 клас 

 

4. Изготвяне на график за провеждане на контролни и класни работи за учебната 

2016-2017 година. 

 

Срок: 2-ра седм.на I и II учебен срок    Отг.:  Габриела Дряновска 

 

5. Участие в тържественото отбелязване на Деня на Народните Будители 

 

Срок: 28. 10. 2016 г.     Отг.: Хр. Минкова 

 

 

6. Запознаване на учениците от 9-ти клас  с историята и постиженията на 

училището, чрез посещение на училищния музей. 

 

Срок: ноември 2016 г.    Отг.: Христинка Минкова 

 

7. Учениците да участват в олимпиади, състезания и други свързани с учебния 

процес мероприятия. 

 

Срок: постоянен    Отг.: инж. Данаилова, учителите 

 

8. Да се отбелязват историческите дати чрез организиране на изяви с участие на 

учениците в училищните и общоградски мероприятия. 

Срок: постоянен    Отг.:  Елка Ходжева, кл. ръководители 

 

9. Провеждане на анкета с учениците от 12 клас на тема: ”Избор на кариера”.  

Срок:  ноември 2016 г.   Отг.: инж. Ангелов, Е. Яланджиев 

 

10. Организиране на среща с представители на Бюрото по труда за професионална 

ориентация на завършващите ученици. 

Срок:12. 2016 г.     Отг.: Галина Ванева  
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11. На педагогически съвет да се проведе дискусия на тема: ”Придобиване на 

компетентности необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен 

граждански живот в съвременните общности”. 

Срок: м. януари 2017 г.    Отг.:  Габриела Дряновска 

 

12. Участие в общоградско тържество и издаване на табло посветено на обесването на 

Васил Левски -19 февруари. 

Срок: 19. 02. 2017 г.           Отг.: инж. Татяна Бачийска, инж. Петър Ангелов 

 

13. Класните ръководители да проведат урок по гражданско образование на тема: 

”Моята бъдеща професионална реализация”. 

Срок: март 2017 г.     Отг.: Класните ръководители 

 

14.  По случай Празника на училището да се проведе написване есе на тема: ”Левски 

в нас”. 

Срок: 14. 04. 2017 г.   Отг.: Борисова, Елка Ходжева 

 

15. Да се отбележи Патронния празник на училището  

 

Срок: 04. 2017 г.              Отг.: Комисията одобрена от ПС 

 

16.  Провеждане на пробни матури с учениците от 12-ти клас. 

Срок: април 2017 г.             Отг.: Д. Борисова, Снежана Терзиева 

 

17. Участие на учениците и колектива в празничното шествие на 24-ти май - Ден на 

Славянската писменост и култура. 

Срок: 24 май 2017 г.            Отг.: Директора, кл. ръководители 
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ГГ  РР  АА  ФФ  ИИ  КК    

ЗЗАА  ППРРООВВЕЕЖЖДДААННЕЕ  ННАА    ЗЗААССЕЕДДААННИИЯЯТТАА  ННАА  

ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  ЗЗАА  УУЧЧЕЕББННААТТАА  

22001166//22001177  ГГООДДИИННАА  

 

I.  06 октомври 2016 година 

1. Утвърждаване стипендии за I учебен срок 

      Докладва: председател на комисия  

2. Сформиране на комисия за борба с противообществените прояви 

      Докл.: Директора 

3. Гласуване на сесия за самостоятелно и задочно обучение 

      Докл.: ЗД 

4. Приемане на график за класните работи през I учебен срок. 

Докл.: Габриела Дряновска 

5. Организационни въпроси 

 

II. 03 ноември 2016  година 

1. Информация за подлежащите на задължително обучение 

      Докл.: Класните ръководители 

      На ІХ и Х клас 

2. Отчет за проверката на задължителната училищна документация 

      Докл.:  ЗД 

3. Организационни въпроси 

 

III.01 декември 2016 година 

1. Дискусия на тема: „Придобиване на компетентности необходими за успешна 

личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните 

общности”                                   

 Докл.: Габриела Дряновска                

2. Обсъждане на нови специалности за план-приема за учебната 2017/2018 година. 

        Докл.: Директора 

3. Организационни въпроси 
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IV. 12 януари 2017 година 

1. Приемане на предложения за държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. 

     Докл.: Директора 

2. Утвърждаване на начина на прием на ученици в ПТГ ”Васил Левски” 

     Докл..: Директора 

3. Организационни въпроси 

 

V. 02 февруари 2017 година 

1. Отчитане резултатите от учебно-възпитателната работа през I учебен срок 

      Докл.: Кл. ръководители 

2. Организационни въпроси 

 

VI. 16 февруари 2017 година 

1. Информация за учебно-възпитателната работа през I учебен срок 

     Докл.: Директора 

2. Утвърждаване на стипендии за II учебен срок 

     Докл.: Председател на комисия 

3. Определяне на комисия за подготовка на празника на ПТГ „Васил Левски” 

     Докл.: Директора 

4. Организационни въпроси 

 

VII. 16 март 2017 година 

2. Отчет за състоянието на  учебната документация    

                   Докл.: Директора 

3. Приемане на план за провеждане празника на училището 

                                                             Докл.: Председателя на комисията 

3. Организационни въпроси 
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VIII. 27 април 2017 година 

1. Разглеждане приключването на учебната година за XII  клас  

             Докл.: Класните ръководители 

2. Дискусия на тема: „Етническа и религиозна толерантност и рефлексия”                                                                       

                                                                      Докл.: Татяна Бачийска 

3. Организационни въпроси. 

 

IX. 11 май 2017 година 

 

1. Разглеждане успеха на учениците от ХІІ клас и допускането им до ДЗИ и ДКИ. 

                                                                                    Докл.: Класните ръководители 

2. Разглеждане на заявките за ДКИ през Юнската сесия 

                  Докл.: Директора 

3. Организационни въпроси 

 

X. 15 юни 2017 година 

1. Разглеждане на успеха и отсъствията на учениците от ІХ, Х и ХІ клас във връзка с 

приключването на учебната година   

              Докл.: Класните ръководители 

2. Приемане на комисия за определяне на диференцираното заплащане.  

             Докл.: ЗД 

3. Организационни въпроси 

 

ХI.  29 юни 2017 година 

1. Отчитане на резултатите от учебно-възпитателната работа с учениците от IX-XII клас 

      Докл.: Класните ръководители 

2. Определяне на комисии за работа по годишен комплексен план и правилниците на 

училището 

     Докл.: Директора 

3. Приемане на график за юлска поправителна сесия 

     Докл.:  ЗД 

4. Обсъждане на молбите за ЗИП  

      Докл.: Директора 

5. Организационни въпроси 
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XII. 14 юли 2017 година 

1. Информация за дейността на ПТГ „Васил Левски” за учебната 2016/2017 година 

     Докл.: Директора 

2. Отчитане резултатите от производствената практика на учениците 

     Докл.:Ръководители на  

производствена практика 

      3. Организационни въпроси 

 

XIII. 01 септември 2017 година 

1. Обявяване на нормативите на учителите 

     Докл.: Директора 

2. Обявяване на класните ръководители 

      Докл.: Директора 

3. Определяне на отговорници на кабинети и работилници 

      Докл.: Директора 

4. Приемане на  училищните учебни планове, ЗИП и модули 

      Докл.: Директор 

5. Определяне на комисия за подготовка на откриването на учебната година 

      Докл: Директора 

6. Приемане на годишен план за квалификационната дейност на ПТГ „Васил Левски” 

град Горна Оряховица. 

Докл.: Председателите на МО 

7. Организационни въпроси 

 

XIV. 14 септември 2017 година 

1. Приемане на годишния комплексен план за работата на ПТГ „Васил Левски” през 

учебната 2017/2018 година. 

      Докл.: Председатели на комисии 

2. Приемане на правилник на ПТГ „Васил Левски” 

      Докл.: Председател на комисия 

3. Приемане на правилник за вътрешния трудов ред 

      Докл.: Председател на комисия 

4. Приемане на правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд. 

      Докл.: Председател на комисия 
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5. Утвърждаване на график за провеждане на производствена практика на ХІІ клас 

     Докл.: Директора 

6. Приемане на седмичната разпределение на часовете за I учебен срок 

      Докл.: Директора 

7. Определяне на график за дежурството през I учебен срок 

      Докл.: Директора 

8. Обявяване на график за консултации 

      Докл.: Директора 

9. Отчет на комисията за подготовка на тържество за откриване на учебната година 

      Докл.: Председател на комисия 

10. Приемане на плановете на методическите обединения. 

Докл.: Председателите на МО 

11. Организационни въпроси 
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ББЕЕЗЗООППААССННООССТТ    ННАА  ТТРРУУДДАА,,  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТ  ННАА  

ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕТТОО,,  ГГРРААЖЖДДААННССККАА  ЗЗААЩЩИИТТАА  ИИ  

ППРРООТТИИВВООППООЖЖААРРННАА  ООХХРРААННАА  

 

1. Да се направи преглед на всички машини и съоръжения и се отстранят неизправностите 

създаващи предпоставки за трудови злополуки. 

Срок: 30.09.2016 г.                           Отг.: инж.Ангелов, инж.Чешмеджиев 

2. Да се извърши преглед и да се приведат в изправност всички противопожарни средства. 

Срок: 30.09.2016 г.                           Отг.: инж.Ангелов, инж.Чешмеджиев 

3. Да се извърши преглед на всички електросъоръжения, електроинсталации и осветителни 

тела и отстранят констатираните неизправности. 

Срок: 10.10 2016 г.                             Отг.: инж.Чешмеджиев, Тихомир Добрев 

4. Да се провеждат начални и периодични инструктажи с групите по практика, 

информатика, информационни технологии, химия, физика и астрономия и ел. техника и се 

отразят в книгите по охрана на труда. 

Срок: в началото на уч. годината и                  Отг.: учителите по предмети 

периодично през три месеца 

5. Да се провеждат начални и периодични инструктажи през три месеца по техника на 

безопасност и противопожарна охрана с всички учители и служители и се отразяват в книгите 

за инструктаж. 

Срок: постоянен                                                  Отг.: инж.Чешмеджиев 

6. В часа на класа да се провеждат занятия за обучение на учениците от ІХ и Х клас за 

действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ. 

Срок: по график                                                    Отг.: инж.Чешмеджиев и класните                                                                                           

                                                                                              ръководители 

7. В часа на класа да се запознаят учениците с превантивните мерки за взаимодействие при 

получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал. 

Срок: 30.09.2016 г.                                               Отг.класните ръководители 

8. В началото на учебната година, съвместно с провеждането на началния инструктаж, 

учениците от ХІ и ХІІ клас да бъдат запознати с плана за действия при бедствия, аварии, 

катастрофи, пожари и получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал. 

Срок: 30.09.2016 г.                                                   Отг.: учителите по предмети 
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9. Провеждане на комплексно занятие с ученици, учители и помощен персонал за действия 

при БАК и злонамерени телефонни сигнали. 

Срок: 26.10.2016 г.                                                    Отг.: Директора и класните  

         19.04.2017 г. ръководители 

10. Съвместно с общинското ръководство и КАТ да се осигури обезопасяването на района 

на ПТГ ,,Васил Левски”, периодично  опресняване на пешеходните пътеки и поставяне на 

табели ,,ВНИМАНИЕ ДЕЦА”. 

Срок: постоянен                                                        Отг.: Директора 

11. Да се извърши преглед и подготовка на материално-техническата база на кабинета по 

безопасност на движението и площадката за полигонно управление на автомобила. 

Срок: 05.10. 2016 г.                                                   Отг.: Е.Яланджиев 

12. Да се организира състезание по безопасност на движението и майсторско управление на 

автомобила. 

Срок: 17.03.2017 г.                                                    Отг.: Яланджиев и инж.Николов 
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ППРРЕЕВВААННТТИИВВННИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  ИИ  ММЕЕРРККИИ  

ППРРИИ  ВВЪЪЗЗННИИККВВААННЕЕ  ННАА  ККРРИИЗЗИИ  ООТТ  

РРААЗЗЛЛИИЧЧЕЕНН  ХХААРРААККТТЕЕРР  

  

1. Системно партньорство между образователните институции, обслужващите ги 

структури на МВР, местната власт и частните охранителни форми за превенция на 

престъпността и терористичните заплахи и актове. 

1.1. Провеждане на периодични партньорски срещи, в рамките на които се прави 

оценка и се установява потребността от повишаване на сигурността на училищната среда, 

включваща: 

1.1.1. Оценка на уязвимостта на обекта: 

- основава се на база установени или получени сигнали и информация за противоправни 

прояви и терористични заплахи; 

- установяване на предпоставки за извършване на престъпления, нарушения на 

обществения ред или терористичен акт, в т.ч. пропуски в мерките за гарантиране на 

сигурността и защита на имущество, живота и здравето на деца и персонал; 

- оценката на уязвимостта на обекта периодично се актуализира. 

1.1.2. Разработване на общи мероприятия за: 

- взаимодействие и обмен на информация с обслужващите структури на МВР; 

- обучение и инструктиране на деца, родители и персонал, както и периодично 

проиграване на действия при възникване на кризи от различен характер; 

- информационно обезпечаване за превенция – използване на подходящи дидактични 

средства за въздействие върху учащите се в часовете на класа, съобразени с възрастта, за 

формиране на устойчиви негативни нагласи към анонимни телефонни сигнали, заплахи и 

техните извършители; отпечатване и разпространение на брошури и плакати с национални 

телефонни номера за спешни повиквания; провеждане на беседи и други атрактивни дейности, 

акцентиращи върху съвети към деца, родители и персонал за засилване на тяхната бдителност 

за личната им безопасност, както и текстове от българското законодателство и санкции за 

нарушения; използване на възможностите на местните средства за масово осведомяване 

(телевизии, радиостанции, ежедневен и периодичен печат и други), с оглед популяризиране на 

предприетите охранителни мерки, като в рубриките се посочват и телефони за връзка на 
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гражданите с органите на местно самоуправление, полицейските структури и други 

компетентни държавни институции. 

2. Организация и осъществяване на надеждна охрана и пропускателен режим за 

регламентиран допуск и контрол на пребиваването на лица, превозни средства товари и багажи 

в сградите и прилежащата територия на образователните институции: 

2.1. Договаряне на охраната само с лицензирани търговски субекти, съгласно 

изискванията на закона за частната охранителна дейност, с акцент върху прецизен подбор на 

охранители и разписани отговорности за сигурността на образователните институции; 

2.2. Изготвяне и спазване на регламент за достъп до сградите и прилежащата територия 

на образователните институции на основание заповед на ръководителя на образователната 

институция, отчитайки характеристиките на обекта и осъществяваните от него дейности; 

2.3. Въвеждане на персонални пропуски и отчетност на достъпа на лица и превозни 

средства в образователната институция; 

2.4. Изграждане на системи за видео наблюдение. 

3. Определяне на отговорник по безопасност и здраве и отговорници за определени 

зони (помещения и прилежащата територия на обекта), със задължение за извършване на 

проверка за съмнителни вещи, багажи, лица и превозни средства, както и своевременно 

уведомяване на компетентните органи на МВР за този факт. 

4. Регламентиране на достъпа до помещенията и своевременното им заключване след 

тяхното използване. Регламентиране на достъпа до обслужващи помещения и запечатването им 

след ползване (съгласно Наредба № Із-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите). 
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ББООРРББАА  СС  ППРРООТТИИВВООООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННИИТТЕЕ  ППРРООЯЯВВИИ  
 

 

 

1. Сформиране на комисия за борба с противообществените прояви за учебната 

2016-2017 година.  

 

Срок: 06.10.2016  г.    отг.: Директора 

2. Запознаване на учениците и родителите с Правилника за вътрешния ред в 

училището за учебната 2016/2017 година. 

 

Срок: м. октомври     Отг.: Класните ръководители 

 

3. През учебната 2016/2017 г. учителите да продължат да работят за възпитаване на 

учениците в отговорност към семейството, училището и обществото. 

 

Срок: постоянен    отг.: всички учители 

 

4. Да се обхванат учениците с асоциални прояви и да се изяснят причините довели 

до извършването на противообществени прояви. 

  

Срок: постоянен    отг.: всички учители 

 

5. Да се организира превантивна работа с провинилите се ученици и техните 

родители. 

 

Срок: постоянен    отг.: комисията за ПОП 

 

6. Включване на застрашените ученици в подходящи извънкласни форми. 

 

Срок: през учебната година   Отг.: Класните ръководители 

 

7.Училищната комисия представя на местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и на педагогически съвет, в началото на 

учебната година план за работа, а в края на учебната година – информация за дейността си. 

 

Срок: I
-ви

 и II
-ри

 учебен срок   Отг: Председател на комисия 

 

 

8.  Взаимодействие на училищната комисия за борба с противообществените прояви с 

държавни, общински, обществени органи и организации. 

 

Срок: постоянен    отг.: ръководството, кл. ръководители 

 

9. Съвместна работа с обществен възпитател по отношение на проблемните ученици. 

 

Срок: постоянен    отг.: комисия за ПОП 

 

10. При установени други нарушения на  правилника за вътрешния ред, комисията, 

съвместно с класните ръководители да излезе със своевременно становище пред ПС за 

наказание на нарушителите 
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Срок: постоянен                                         отг.: комисията за противообществени прояви,              

ръководството, кл. ръководители 

 

11. Осъществяване на постоянна комуникация с родителите на ученици с 

противообществени прояви,  

 

Срок: постоянен  отг.: кл. ръководители 

 

12. Да се организират срещи  на учениците с ПОП с комисията в училище и да се 

работи за отстраняване на асоциалните им прояви. 

 

Срок: постоянен  отг.: Комисията за ПОП, ръководство 

 

13. Даване гласност на извършените противообществени прояви от наши ученици 

 

Срок: постоянен  отг.: Комисията за ПОП, ръководство 
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РРААББООТТАА  СС  РРООДДИИТТЕЕЛЛИИТТЕЕ  ИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННООССТТТТАА  

  

  ООССННООВВННАА  ЦЦЕЕЛЛ::  ППррииввллииччааннее  ннаа  ррооддииттееллииттее  ккааттоо  ппооммоощщнниикк  ннаа  

ууччииллиищщееттоо  ии  ууччииллиищщннооттоо  рръъккооввооддссттввоо  ппоо  ппррооббллееммииттее  ннаа  ууччееббнноо--ввъъззппииттааттееллнниияя  

ппррооццеесс  ии  ддееййннооссттттаа  ннаа  ППТТГГ  „„ВВаассиилл  ЛЛееввссккии””  

  ООССННООВВННИИ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ::  ГГрриижжаа  ии  ооттггооввооррнноосстт  ннаа  ккллаасснниияя  

рръъккооввооддииттеелл  ддаа  ббъъддее::  

  

1. Приобщаване на родителската общност към общоучилищния живот при 

чествания, празници, състезания и други изяви; 

2. Ангажиране на родителите при решаване на социални проблеми на учениците и 

недисциплинирани прояви; 

 Индивидуални срещи с родителите на отделни ученици; 

 Провеждане на родителски срещи за информираността на родители и ученици за 

опасните негативни тенденции в обществото като: наркомания, секти, хазартни игри и др. 

3. Своевременно запознаване на родителите с условията за прием на учениците след 

завършено основно образование ; 

ООССННООВВННИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ::  

1. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището да се 

осъществи чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения 

Срок: постоянен    Отг.: Заместник директор 

2. Родителите своевременно да получават информация за успеха на ученика в 

училище, за спазването на правилата и за приобщаването към общността. 

Срок: постояснен    Отг.: Класните ръководители 

3. През учебната 2016/2017 година да се проведат следните родителски срещи: 

 - Обща родителска среща за 9 клас на тема: ”Запознаване на родителите с  условията и 

реда за обучение и завършване на професионалната гимназия по действащ учебен план” и 

запознаване на родителите с Правилника за вътрешния  ред. 

Срок: 10. 10. 2016 г.      отг.: Христинка Минкова   

-   Родителска среща за учениците от 10 до 12 клас за запознаване на родителите с 

актуализирания правилник за вътрешния ред на ПТГ ”Васил Левски”. 

Срок: 10. 10. 2016 г.      отг.: Г.Ванева 
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- Провеждане на родителски срещи по класове за разглеждане успеха и дисциплината 

на учениците за първия учебен срок. 

Срок: 23. 02. 2017 г.      отг.: кл.ръководители 

- Родителска среща за разглеждане на резултатите от учебната работа и 

предстоящите задължителни ДЗИ и ДКИ и реда за завършване на 12  клас.  

Срок: 16. 03. 2017 г.      отг.: Д. Борисова, Сн. Терзиева 

- Родителска среща от 9 до 12 клас за запознаване с текущите резултати от учебната 

работа през втория учебен срок и тенденции за приключване на годината. 

Срок: 04. 05. 2017 г.      отг.: Галина Ванева 

4.Във втория час на класа един път месечно да се провеждат срещи на родители с 

класните ръководители. 

Срок: постоянен                 отг.: кл. Ръководители 

7. Да се създаде Обществен съвет в ПТГ „Васил Левски” с цел създаване на условия 

за активна и демократично функционираща общност като: 

- Общественият съвет подпомага развитието на училището и осъществява 

граждански контрол върху управлението му; 

- В Обществения съвет се включват нечетен брой членове (най-малко трима 

представители на родителите и представител на работодателите)  

Срок: октомври 2016 г.    Отг.: Директора 

8. Да се проведат заседания на Обществения съвет най-малко четири пъти годишно 

като първото заседание е в началото на учебната година. 

Срок: постоянен     Отг.: Директора 

9. Училищното настоятелство да съдейства за осигуряване на допълнителни 

финансови и материални средства за училището, да подпомага изграждането и поддържането 

на материално-техническата база. 

Срок: постоянен     Отг.: Директора и Председателя на УН 

10. Училищното настоятелство да подпомага обучение на родителите по въпросите за 

възпитанието и развитието на техните деца, да организира обществеността за подпомагане на 

училището и да сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на 

училищното образование. 

Срок: постоянен       Отг.: Председателят на УН и инж. Николов 

11. Разработване на стратегия за рекламна и агитационна дейност на ПТГ ”Васил 

Левски” за прием 2017/2018 г.  

Срок: м. януари 2017 г.               отг.: инж. Т. Бачийска 

12. Да се подпомагат дейността и изявите на наши ученици в училищния и 

общинския младежки парламент.  
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Срок: постоянен                          отг.: Габриела Дряновска 

13. Да продължи съвместната работа между училището и фондацията ”Милен 

Григоров”. 

Срок: постоянен           отг.: инж. Петър Ангелов 

14. Да продължи сътрудничеството с ТУ гр. Габрово с цел повишаване на 

професионалната квалификация на учители и ученици. 

Срок: постоянен     отг.: инж. Ст. Чешмеджиев 

15. Да се запознава обществеността с успехите и постиженията на учениците     от 

ПТГ ”Васил Левски” чрез сайта на училището и публикации в пресата. 

Срок: постоянен        отг.инж.Т.Бачийска,инж.Данаилова
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ИИЗЗВВЪЪННККЛЛААССННАА   ИИ     

ИИЗЗВВЪЪННУУЧЧИИЛЛИИЩЩННАА   ДДЕЕЙЙННООССТТ   
 

 

1. Участие на учениците в тържественото откриване на новата учебна 

2016/2017 година. 

Срок: 15. 09. 2016 г.           Отг.: Христинка Минкова 

 

2. Отбелязване Деня на народните будители. 

Срок: 28. 10. 2016 г.           Отг.: Хр.Минкова 

 

3. Новогодишна украса на училището и конкурс за най-добре украсена 

класна стая. 

Срок: месец декември 2016 г.          Отг.: Г. Ванева, инж. Ангелов 

 

4. Изготвяне на табла и други нагледни материали във връзка с годишнината 

от обесването на Васил Левски. 

Срок: 02. 2017 г.           Отг.: Ходжева, Минкова 

 

5. Отбелязване на 144 години от гибелта на Апостола на свободата. 

Поднасяне на венец и участие в общоградското тържество.  

Срок: 02. 2017 г.                     Отг.: Терзиева 

 

6. Провеждане на вътрешен кръг за участие в конкурса”Най-добър техник в 

машиностроенето”. 

Срок: февруари 2017 г.                   Отг.: инж.Данаилова 

 

7. Участие в тържествата посветени на Деня на Освобождението на България. 

Срок: 03. 03. 2017 г.                        Отг.: Директора, кл.ръководители 

 

8. Организиране и провеждане на състезание по професии и майсторско 

управление на автомобил 

Срок: месец март 2017 г.                           Отг.: инж.Ангелов, инж. Николов  

 

9. Подготовка и провеждане на общоучилищно тържество за празника на 

ПТГ „Васил Левски” 

Срок: 04. 2017 г.                Отг.: Яланджиев, Ходжева 

 

10. Участие в Националното състезание   „Най-добър техник в 

машиностроенето”, организирано от МОН, съвместно с фондация ”Милен Григоров” 

Срок: м. март 2017 г.               Отг.: инж.Ст.Чешмеджиев 
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11. Участие в регионален и национален кръг на състезанието”Най-добър млад 

автомонтьор и водач на МПС”. 

Срок: март 2017 г.      Отг.: инж. Кр. Николов 

 

12. Туристически поход до хижа „Божур”с ученици и учители от ПТГ ”Васил 

Левски” в чест на 96 години от създаването на Училището. 

Срок: м. април 2017 г.                Отг.: Ходжева 

 

13. Участие на учениците от ПТГ „В.Левски” в дейността на Общинския 

ученически парламент.  

Срок: постоянен            Отг.: Терзиева 

 

14. Изпращане на абитуриентите от випуск 2017 г. 

Срок: 05. 2017 г.           Отг.: Борисова 

 

15. Участие в празничното шествие по случай Деня на славянската писменост 

и българската просвета и култура. 

Срок: 24.05.2017 г.           Отг.: Директора 

 

17. Екскурзия на колектива на ПТГ „Васил Левски”. 

Срок: юни 2017 г.      Отг.: инж. Кр.Николов 
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ССППООРРТТННОО  ТТУУРРИИССТТИИЧЧЕЕССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
 

1. Да се осигури активно участие на учениците в спортните мероприятия на 

Община Горна Оряховица 

Срок: постоянен   отг.: Е.Ходжева, инж. Николов 

 

2. Да се осигури достъп до фитнес-залата 

Срок: постоянен   отг.: инж. Т. Бачийска, Ходжева 

 

3. Да се отчитат резултатите от всяка спортна дейност 

- награди 

- лични грамоти 

- табла 

Срок: постоянен             отг.: Е. Ходжева, Г. Ванева 

 

4.Информиране на учениците за големите спортни събития в страната и 

чужбина,чрез различни информационни форми. 

Срок: постоянен  отг.: Е. Ходжева, инж. К. Николов,  

инж. Т. Бачийска 

5.Да се изготви информационно табло за проведените летни олимпийски игри 

2016 г. 

Срок: октомври 2016 г.   Отг.: Ходжева, Ванева 

 

6.За празника на училището да се проведат състезания между класовете по 

волейбол, футбол, тенис на маса.  

Срок: април 2017 г.    отг.: Е. Ходжева, инж. Николов 

 

7.За всеки празник да се провеждат спортни срещи между класовете 

Срок: постоянен   отг.: инж. К. Николов, Ходжева 

 

8.Да се проведе туристически поход до крепостта „Раховец” 

Срок: март 2017 г.   отг.: инж. К.Николов, Ходжева 

 

9.Честване празника на Будителите - поднасяне цветя на паметника на Васил 

Левски от група ученици и провеждане на състезание в училищния двор. 

 Срок: 28 октомври 2016 г.  отг.:Е.Ходжева,инж.К. Николов 

 

10.Организиране на туристически поход до хижа „Божур”. 

Срок: май 2017 г.   отг.: инж.К. Николов, кл.ръководители 

 

11.Изготвяне на табла за спортната дейност през учебната 2016/2017 г. 

Срок: постоянен   отг.: инж. К. Николов, инж. П. Ангелов 

 


