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УТВЪРДИЛ:
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ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
СТРАТЕГИЯТА
ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И
КОРАБОПЛАВАНЕ
гр. РУСЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г.

Планът за реализация на Стратегията за развитие на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ

(2021-2024) коренспондира с целите на

документите, явяващи се базови за нейното разработване и действащата Система за управление на
качеството по ISO 9001:2015.
Планът е разгледан и приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 5/24.05.2021 г. И
е утвърден със заповед № 470/25.02.2021 г.
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1:
РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА ЗА
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА.

N

Планирани дейности

Срок

Отговорник

Финансиране

1.

Актуализиране на Правилник за дейността на ПГРКК

При

Определена със

Не изисква

необходимост

заповед на

за периода

директора група

2021-2024 г.

от педагогически
специалисти

2.

Разработване на системна процедура и системни

м. септември

форми по ISO 9001:2015, регламентиращи обучение

2021 г.

УПР

Не изисква

Не изисква

на ученици чрез работа (дуална система на обучение)
3.

Адаптиране на политики за постигането на

При

Определена със

образователните цели спрямо ЗПУО, ЗПОО и

необходимост

заповед на

държавните образователни стандарти.

за периода

директора група

2021-2024 г.

от педагогически
специалисти

4.

Адаптиране на Системите за финансово управление и

Септември

Директор, главен

контрол спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО

2021 г.

счетоводител,

и разработване на:
-

Вътрешни

финансов
правила

за

превенция

и

противодействие на корупция, измами, нередности,
злоупотреби, грешки и др. и за установяване и
предотвратяване на риска от настъпване на конфликт
на интереси в ПГРКК.
-

Стратегия за управление на риска

-

Вътрешни правила за осъществяване на

предварителен контрол за законосъобразност

контрольор

Не изисква

-

Вътрешни правила за текущ контрол върху

изпълнението на поети финансови ангажименти и
сключени договори
-

Вътрешни правила за последващи оценки на

изпълнението
-

Вътрешни правила за прилагане на системата

за двоен подпис
-

Политика

за

работа

с

информационни

системи и активи и за информационна сигурност
5.

6.

7.

8.

Актуализиране на Вътершни правила за организация

При

Директор, главен

на работната заплата в ПГРКК спрямо Стандарта за

необходимост

счетоводител

финансиране и Отрасловия колективен договор за

за периода

системата на образование

2021-2024 г.

Разработване на годишен бюджет на ПГРКК

м. декември

Директор, главен

съобразно действащата нормативна уредба

2021-2024 г.

счетоводител

Осигуряване на инвестиции и тяхното

2021-2024 г.

Директор, главен

законосъобразно, целесъобразно и икономично

счетоводител, зам.

използване.

директори

Проучване на нагласите и потребностите от

м. септември

Определено със

квалификация на персонала в училище и провеждане

2021-2024 г.

заповед отговорно

на ефективни обучения с доказан резултат съобразно

Не изисква

Не изисква
Не изисква

Не изисква

лице

придобитите нови компетентности.
9.

Разработванена План за развитие на педагогическите

При

Определено със

специалисти и придобиване на педагогически

необходимост

заповед отговорно

компетентности

за периода

лице

Не изисква

2021-2024 г.
10.

Прилагане на система за наставничество на млади

2021-2024 г.

специалисти
11.

Осигуряване на достъп до законовата и

Директор,

Не изисква

наставници
2021-2024 г.

Директор,

От бюджета на

подзаконовата нормативна уредба за осъществяване

определено със

училището

дейността на училището;

заповед отговорно
лице

12.

13.

Съхраняване и архивиране на училищната

2021-2024 г.

Директор и

документация съгласно изискванията на Стандарта за

определени със

информация и документите.

заповед лица

Сключване на договори с браншовите фирми за
организиране на учебните, производствени и

2021-2024 г.

Директор и зам.
директори

Не изисква

Не изисква

плавателни практики в реална работна среда и
обучение чрез работа (Дуална система на обучение)
14.

Осъществяване на контрол от страна на

2021-2024 г.

ръководството върху всички дейности, извършвани

Директор и зам.

Не изисква

директори

от педагогическите и непедагогически специалисти с
последваща атестация по
определени показатели.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:
ИЗГРАЖДАНЕ

НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ

НА УЧЕНИКА КЪМ

УЧИЛИЩНАТА СРЕДАТА.

N

Планирани дейности

Срок

Отговорник

Финансиране

1.

Надграждане на системата за охрана и сигурност с

2021-2024 г.

Зам. директор

От бюджета на

видео-наблюдение и жива охрана.
2.

Извършване на Оценка на риска на

училището
2021-2024 г.

Зам. директор

физическата среда от службите по трудова

От бюджета на
училището

медицина
3.

Разработване на инструкция за прилагане на

Април 2021 г.

Зам. директор

противоепидемияни мерки за борба с

От бюджета на
училището

разпространението на COVID 19
4.

5.

Осигуряване на защитни противоепидемични

Директор, зам.

По ПМС и от

средства и лични предпазни средства при обучение и

директори и

бюджета на

труд за ученици, педагогически и непедагогически

главен

училището

специалисти

счетоводител

Изграждане на ГУТ и училищни Комисии по

2021-2024 г.

2021-2024 г.

Зам. директор

Не изисква

2021-2024 г.

Oпределено със

Не изисква

здравословни и безопасни условия на обучение и труд
6.

Функциониране на училищна комисия по Безопасност
на движението по пътищата

заповед отговорно
лице

7.

Поддържане на медицински кабинет за оказване на

2021-2024 г.

Зам. директор

първа долекарска помощ и осигуряванена

От делегирания
бюджет

медикаменти и консумативи за такава
8.

Поддържане на вътрешна информационна система за
разпространяване на информация, свързана с
дейността на училището

2021-2024 г.

Директор

Не изисква

9.

Прилагане на правила за разрешаване на възникнали

2021-2024 г.

конфликти и случаи на тормоз
10. Изграждане на училищен координационен съвет за
превенция на тормоза и насилието
11. Сформиране на екипи за обход по Механизма за
съвместна работа с на институциите по обхващане и

Училищен

Не изисква

психолог
м. септември

Училищен

2021-2024 г.

психолог

м. септември

Директор

Не изисква
Не изисква

2021-2024 г.

включване в образователната система на деца и
ученици в задължителна прдучилищна и училищна
възраст

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА
ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ.

N

Планирани дейности

Срок

Отговорник

Финансиране

1.

Сформиране на методични обединения на учители по

2021-2024 г.

Директор

Не изисква

2021-2024 г.

Директор

По проект

2021-2024 г.

Директор

По проект

2021-2024 г.

Педагогически

Не изисква

ключови компетентности
2.

Обучение на наставници по утвърдена от МОН
програма при организиране на учебни практики в
реална среда за ученици, обучаващи се в дуална
система на обучение

3.

Разработване на учебни програми за провеждане на
учебна практика в реална работна среда по
специалности за ученици, обучаващи се в дуална
система на обучение.

4.

Прилагане на модел за подготовка и планиране на
учебните единици, включващ:
-

специалисти

Разработване и утвърждаване на тематичен

план на учебния материал, съобразен с ДОС
-

Съобразяване на урочното планиране с

учебната програма и с резултатите от входяща,
изходяща диагностика и текущото оценяване
-

Гъвкаво променяне на годишното и урочното

планиране при необходимост
5.

Разработване на учебни програми за разширена
професионална подготовка, които надграждат знания,

2021-2024 г.

Директор и
учители по

Не изисква

6.

удовлетворяващи индивидуалните потребности и

учебните

интереси на учениците

предмети

Осигуряване на възможности за валидиране на

2021-2024 г.

Директор и

компетентности, придобити чрез неформално

учители по

обучения и информално учене

учебните

Не изисква

предмети
7.

Изготвяне на график за датите за контролни и класни

2021-2024 г.

Директор и

работи и предварителното му оповестяване на

учители по

учениците и на родителите

учебните

Не изисква

предмети
8.

9.

Организиране на обща и допълнителна подкрепа за

2021-2024 г.

личностно развитие за ученици с обучителни

учители по

трудности при условия и по ред, определени със

учебните

заповед на директора на училището

предмети

Разработване на мултимедийни и електронни уроци

2021-2024 г.

за обучение в електронна среда от разстояние
10.

Използване на разнообразни форми за проверка и
Изграждане на умения у учениците за самооценяване

2016 - 2020 г.

Изграждане на умения на учениците за бързо

Не изисква

Педагогически

Не изисква

специалисти
2021-2024 г.

чрез използване на адекватни критерии и показатели
12.

Педагогически

Не изисква

специалисти

оценка знанията на учениците
11.

Директор и

Педагогически

Не изисква

специалисти
2021-2024 г.

приспособяване при преминаване от присъствено

Класни

Не изисква

ръководители

обучение към обучение в електронна среда от
разстояние
13.

14.

15.

Обогатяване на библиотечния фонд

2021-2024 г.

Изграждане на STEM-център за обучение по

Декември

професионална подготовка

2021 г.

Директор, гл.

Собствени

счетоводител

приходи

Директор

По национална
програма

Обзавеждане на учебни кабинети според изискванията 2021-2024 г.

Директор, гл.

Делегиран

на Стандарта за физическата среда с възможност за

счетоводител

бюджет и

прилагане на интерактивни средства за обучение

собствени
приходи

16.

Прилагане на система за консултиране на ученици за

2021-2024 г.

развитие на умения за ползване и анализиране на

Методически

Не изисква

обединения

техническа и справочна литература
17.

Организиране от училището на състезания и
конкурси

2021-2024 г.

Методически

Делегиран

обединения

бюджет и

собствени
приходи
18.

Подготовка на ученици за участие в олимпиади и

2021-2024 г.

състезания в областта на професионалното

Методически

Не изисква

обединения

образование
19.

Планиране и реализация на дейности, мотивиращи

2021-2024 г.

учениците за усвояване на допълнителни знания и

Методически

Не изисква

обединения

умения
20.

Подпомагане на учениците за получаване на

2021-2024 г.

съдействие от училището и от органите на местното

Методически

Не изисква

обединения

самоуправление при изразяване на тяхното мнение
21.

Поощряване с морални и материални награди при

2021-2024 г.

показани високи постижения в областта на науката,

Методически

Не изисква

обединения

изкуството и спорта

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:
ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗИЦЯ НА
УЧЕНИЦИТЕ.

N

Планирани дейности

Срок

Отговорник

Финансиране

1.

Участие в проектни дейности

2021-2024 г.

Директор

Външно
финансиране

2.

Разработване на вътрешна система за прилагане на

2021-2024 г.

Механизма за противодействие на училищния тормоз

Координационен

Не изисква

съвет

между децата и учениците в училище.
3.

Прилагане на Програма за мотивация и преодоляване

2021-2024 г.

Психолог

Не изисква

2021-2024 г.

Педагогически

Не изисква

на проблемно поведение
4.

Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и
предприемане на съответните мерки за работа с тях

специалисти,
психолог

5.

Извършване на кариерно ориентиране и консултиране

2021-2024 г.

на ученици

Класни

Не изисква

ръководители,
психолог

6.

Реализиране на дейности за възпитание в национални

2016-2020 г.

и общочовешки ценности
7.

Реализиране на дейности за формиране на знания и

Педагогически

Не изисква

специалисти
2021-2024 г.

Педагогически

Делегиран

умения за здравословен начин на живот

специалисти,

бюджет

психолог
8.

Реализиране на дейности за екологичното възпитание

2016-2020 г.

на учениците

Педагогически

Делегиран

специалисти,

бюджет

психолог
9.

Изграждане и функциониране на ученически съвет

2021-2024 г.

определено със

Не изисква

заповед отговорно
лице
10. Създаване на система за поощрения и награди на

2021-2024 г.

Директор

Делегиран

ученици и учители за активно включване в

бюджет и

извънкласните и извънучилищни дейности

собствени
приходи

11. Създаване и функциониране на различни форми на

2021-2024 г.

извънкласна и извънучилищна дейност

Класни

Делегиран

ръководители,

бюджет и

психолог

собствени
приходи

Сформиране на групи за занимания по интереси

2021-2024 г.

Класни

Делегиран

ръководители,

бюджет и

психолог

собствени
приходи

12. Включване на родители при провеждане на
извънкласни и извънучилищни форми

2021-2024 г.

Класни
ръководители

Не изисква

