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ВЪВЕДЕНИЕ 

    Професионалното образование и обучение (ПОО) е ключов фактор за устойчивото 

социално-икономическо развитие в България и Европа. В периода от 2021 година до 

2026 година образователната система е призвана да подготви за личностна и 

професионална реализация поколението от ученици, които ще навлизат в активна 

трудова възраст в следващите поне пет десетилетия. В отговор на бързите промени в 

икономиката и обществото се появява нуждата от перманентно подобряване на 

системите за професионално образование и обучение и модернизация на базата, така че 

тези системи да допринесат за увеличаване на заетостта и социалната интеграция, да 

дадат възможност на всеки за учене през целия живот и да улеснят достъпа до 

повишаване на квалификацията, в съответствие с нуждите на обществото и пазара на 

труда. Подготовката на човешки ресурси със съответстващи на нуждите на 

националната и европейската икономика квалификации изисква нови подходи в 

областта на професионалното образование и обучение. При осъществяването им следва 

да се отчитат обстоятелствата, пред които е изправена страната. В краткосрочен план те 

са свързани със социално-икономическите последствия от кризата, а в дългосрочен – с 

демографските процеси и промени, глобализацията и др. 

             Развитието на системата за професионално образование и обучение в България, а в 

това число на ПГЕЕ – гр. Пловдив,  следва да се фокусира върху:  

 превръщане на началното професионално и продължаващото професионално 

образование и обучение в привлекателна възможност за учене;  

 осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на квалификация;  

 поемане на отговорности от заинтересованите от ПОО страни чрез по-активно 

участие;  

 координирано прилагане и управление на националните и европейските 

инструменти в областта на признаване на придобитите компетенции, осигуряване на 

качество на мобилността и на прозрачност на механизмите и процесите в областта 

на ПОО.  

 

Стратегическата рамка е изготвена в синхрон с перспективите, заложени в актуалните 

стратегически документи на глобално и европейско ниво, които очертават 

общосподелената визия за висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и 

продължаващо през целия живот образование, обучение и учене.  
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. НОРМАТИВНА ОСНОВА НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ 

СА: 

 

1. Законът за професионалното образование и обучение /ЗПОО/ има решаващо значение 

за развитието на системата на ПОО и за осигуряването на качество на ПОО. Законът 

регламентира управлението на системата за професионално образование и обучение на 

трипартитен принцип на национално, регионално и местно равнище, организацията, 

институциите и финансирането на системата на професионалното образование и обучение. 

2. Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

Република България (2021 – 2030 г.). 

3. Държавните образователни стандарти от ЗПОО. 

4. Кодексът на труда (КТ) регламентира социалното партньорство и  колективното трудово 

договаряне, както и индивидуалните трудови договори, чрез които дейностите по ПОО 

могат да получат широка обществена подкрепа и оптимално реализиране в предприятията. 

5. Законът за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) урежда обществените отношения при 

професионалното ориентиране и обучението на възрастни.  

6. Законът за признаване на професионални квалификации (ЗППК) е приет в отговор 

на изискванията на Европейския съюз за пълно уреждане в българското законодателство на 

материята, свързана с признаване на професионални квалификации на гражданите на 

държави членки на Европейския съюз и на гражданите на трети страни. 

7. Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж, „Европа 2020”. 

8. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия 

живот. 

9. Националната референтна рамка. 

10. Законът за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/. 

11. Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства. 

12. Националната програма за интеграция на деца със специални образователни 

потребности /Стандарт за приобщаващо образование/. 

13. Националната програма и план за по-пълно обхващане на учениците в 

задължителна училищна възраст. 

14. Националната стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата. 
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15. Стандартът за придобиване на квалификация по професия. 

16. Програмата Хоризонт Европа 21 – 27. 

17. Училищното развитие и върхови постижения в областта на преподаването, 

Европейска комисия, 2017 година. 

18. Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование. 

19. Наредба  за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

2016. 

20. Наредба 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти 

 

Стратегията за развитие на ПГЕЕ – гр. Пловдив обхваща периода от 2021г. до 2025 година, 

като се актуализира при необходимост.  

 

 

II. ИСТОРИЯ И СТАТУТ 

През пролетта на 1962 г. e открит Техникумът по електротехника в град Пловдив. 

Училището е профилирано в електротехническо направление с цел удовлетворяване 

нуждите на промишлеността от висококачествени специалисти. Курсът на обучение е 

четиригодишен и техникумът се обособява като елитно учебно заведение, което дава 

специфичната образователна степен – средно специално образование.  

През първата година от създаването му в училището са открити 5 паралелки (I курс) със 

специалности: Силнотокова електропромишленост; Електрическо обзавеждане на 

промишлени предприятия; Електрически мрежи и централи; Производство на електрически 

апарати; Слаботокова електропромишленост. Първият випуск от 122-ма електротехници се 

дипломира през 1966 година. 33% от дипломираните са с отличен успех, 50% с много добър 

и 18% с добър. На националната изложба на ТНТМ (Техническо и научно творчество на 

младежта) през 1972 г. един от експонатите на техникума получава най-високото отличие 

„Златна звезда".  

През 2003 година, със заповед на Министерството на образованието, училището се 

преименува в Професионална гимназия по електротехника и електроника и продължава 

дългогодишната си традиция да обучава висококвалифицирани специалисти. За да бъде 

образованието на младите хора актуално с прогресивно развиващите се високи технологии 

в съвременното общество, са открити нови специалности: Приложно програмиране, 
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Компютърна техника и технологии; Компютърни мрежи; Микропроцесорна техника; 

Автоматизация на непрекъснати производства, Електрически инсталации.  

През 2017/ 2018 учебна година е разкрита и дуална паралелка по специалността 

Електрообзавеждане на производството. Обучението чрез работа е специфична форма на 

обучение за придобиване на професионална квалификация, която се организира въз основа 

на партньорство, включително въз основа на договор, между един или няколко 

работодатели и образователната институция. В гимназията този тип практическо обучение 

в реална работна среда се организира в XI и XII клас за ученици, които са навършили 16 

години. 

През учебната 2018/2019 г. гимназията разкрива втора дуална паралелка по 

специалността Автоматизация на непрекъснати производства, а през 2019/2020 г. и по 

специалността Микропроцесорна техника.  

Към началото на 2020/2021 учебна година в ПГЕЕ – гр. Пловдив се извършва обучение 

чрез работа по 3 специалности: Електрообзавеждане на производството, Автоматизация на 

непрекъснати производства и Микропроцесорна техника.  

През 2020 година е поставено началото на STEM център в гимназията.  

STEM центърът интегрира 3 работни пространства и 1 пространство за свободни 

дискусии и презентиране. 

1. Зона 1. за програмиране и роботика – за разработване на реални проекти, насочени към  

всички професионални направления, използване на съвременни процедурни, 

обектноориентирани и функционални езици и технологични рамки за програмиране – C++, 

C#, Java, Phyton, Ruby, Haskell, и др. Зоната разполага с нови технологии – система за 

изграждане на виртуална (VR) реалност, 3D печат, система за видеообработка, CNC машина 

и др., образователни комплекти базирани на Ардуино. С помощта на образователната среда 

се цели постигане на  умения за анализ и изследване на взаимовръзките между различни 

учебни дисциплини – както природни, така и хуманитарни. 

2. Зони 2. и 3. Природни науки – В STEM пространството се работи по различни модули – 

„Въведение в STEM и околна среда“ за  8. клас, „Околна среда и ВЕИ“  за 10. клас, „Smart 

инфраструктури и GIS” за втори гимназиален етап, Химия, Биология, Физика и астрономия, 

технически науки. В тези зони се акцентира  на експерименти, решаване на казуси, анализ 
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на резултатите и защита на резултатите, развиване на компетентностите на учениците за 

професиите на 21. век. 

III. ПРОФИЛ НА ИНСТИТУЦИЯТА – мисия, визия, основни цели и ценности. 

 

1. Мисия на училището: Професионална гимназия по електротехника и електроника 

– гр. Пловдив е държавно, иновативно, средно професионално училище с огромно значение 

за подготовката на млади хора в сферата на професионалното образование на регионално, 

национално и европейско ниво. В него се подготвят специалисти в областта на Приложното 

програмиране, Компютърната техника и технологии, Компютърните мрежи, 

Микропроцесорната техника, Електрообзавеждането на производството, Промишлената 

електроника, Електрическите инсталации и Автоматизацията на непрекъснатите 

производства. Във всяка от специалностите е заложено изучаването на минимум два езика 

– английски, немски и руски език. От 2018 г. гимназията предлага и дуална форма на 

обучение, съвместно с фирмите партньори от региона. ПГЕЕ разполага с 8 компютърни 

зали и 6 интерактивни, чрез които се осигуряват съвременни условия за качествено 

образование. Водещи за институцията са личностното формиране и развитие на учениците 

в интелектуална, емоционална, нравствено-социална и психомоторна среда. Съвременната 

професионална подготовка, която получават нашите ученици, е съчетана със задължителна 

общообразователна подготовка в съответствие с държавните образователни стандарти. 

ПГЕЕ – гр. Пловдив  валидира знания, умения и компетенции, придобити чрез 

самостоятелно и неформално обучение. Образователните продукти и услуги, които 

предлага училището, дават възможност на учениците да удовлетворят своите потребности 

и да се реализират в желаните от тях сфери след завършване на втори гимназиален етап. 

Приоритетите са насочени към  ефективен мениджмънт, целящ качествено обучение 

в гимназията с рейтинг на ефективно училище и позитивна образователна среда. 

Гимназията е отворена към промяна с премерен риск, загриженост и отговорност към 

своите цели. Културата на институцията е балансирана с високо равнище на определеност 

и партисипативност – съучастие на заинтересованите страни – ученици, родители, социални 

и бизнес партньори. За възпитанието, обучението и социализацията на учениците се грижат 

и отговарят педагогическите специалисти, които са с висока квалификация, стремеж за 

обучение и самоусъвършенстване, както и следване на съвременните образователни 

тенденции. Постоянното усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия 

колегиум, обособяването му като екип от високо отговорни творчески личности, 

проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, е гаранция 

за успешността на образователно-възпитателната дейност в ПГЕЕ – Пловдив. Стремежът 

на ръководството и преподавателския екип е насочен към задоволяване на индивидуалните 

интереси и потребности, придобиване на широка обща култура, развитие на физическия, 

индивидуалния и духовния потенциал на учениците чрез осъществяване на специфични 
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творчески и приоритетни за училището дейности и осигуряване на високо качество и 

ефективност на образователно-възпитателния процес и на професионалната подготовка. 

 

2. Визия на училището: Утвърдила се през годините като водещо професионално 

училище с дългогодишна история, ПГЕЕ формира своята визия като ключов и притегателен 

образователен център. Като социокултурна образователна институция в сферата на 

професионалното образование с огромно значение за развитието на регионалната и 

националната икономика, подготвя професионалисти /специалисти/, удовлетворяващи 

нуждите на съвременния пазар на труда. Съвременната физическа среда в училището и 

неговата педагогическа обезпеченост са предпоставка за придобиване на качествено 

обучение с практическа насоченост, при което се съблюдава правото на индивидуалност на 

всеки ученик. През 2017 г. училището е одобрено за иновативно училище, което гарантира 

предоставяне на съвременни методи и подходи на преподаване. Изборът на гимназията за 

Училище посланик на Европейския парламент разширява обхвата на социокултурните и 

демократични ценности, които гимназията утвърждава.  

През 2020 година гимназията участва и спечели проект в категорията за 300000 лв. по 

НП „Изграждане на училищна STEM среда“ за изграждане на център за природни науки, 

изследвания и иновации. В резултат на това се въведоха нови иновативни учебни предмети 

за учениците от 8., 9. и 10. клас /Въведение в STEM, STEM 1, STEM 2 – приложна 

математика/, създадоха се STEM учебни програми, образователният процес бе насочен към 

реалните житейски ситуации, обективните форми на оценяване, онлайн преподаване и 

учене. Създаването на STEM центъра трансформира  обучителните и част от 

административните процеси в гимназията. Като средство за комуникация и обмен на 

информация се наложиха облачните технологии. Осъществи се тясно сътрудничество 

между гимназията и някои от звената на БАН. 

86 % от завършилите възпитаници на гимназията продължават образованието си във 

висши училища, предимно с техническа насоченост. Около 5 % продължават образованието 

си в сферата на хуманитарните, природо-математическите и социалните науки.  

   Професионалната гимназия е способна да предостави на учениците пълноценни 

условия за обучение и развитие и да формира у тях национални и общочовешки ценности 

и добродетели при подготовката им за реализация в живота. Всички характерни черти на 

визията на институцията изграждат статута ѝ на висок престиж и признание сред 

професионалните гимназии.  

 

 

3.  Основна цел на училището: 

1. Устойчиво развитие на гимназията като образователна институция, даваща 

качествена професионална, общообразователна подготовка и индивидуален напредък на 

младите хора. 
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2. Развиване на уменията за учене на учениците, стремеж за учене през целия живот, 

създаване и поддържане на мотивацията на учениците, която да позволи на всички да 

постигнат своите индивидуални цели и да се създадат условия за стремеж към собственото 

развитие и развитие на общността. 

3. Непрекъснато надграждане и развиване на знания, умения и компетенции за 

успешна професионална и социална реализация.  

4. Превръщане на ПОО в привлекателна и ефективна възможност за учене. 

5. Осъществяване на професионално ориентиране, което да осигурява информирането, 

консултирането и съветването на ученици и на други лица относно избора на професия и 

кариерно развитие. 

6. Подготвяне на младите хора за реализация в иновативните сектори на индустрията 

и в другите сфери на обществения живот, като се създават условия за придобиване на 

професионална квалификация и за нейното непрекъснато усъвършенстване. 

7. Повишаване на пригодността за заетост на завършилите ПОО. 

8. Да се повиши делът на придобилите степен на професионална квалификация. 

 

 

4.  Ценности на институцията:  

1. Съхраняване на живота и здравето на учениците и педагогическите специалисти. 

2. Стриктно съблюдаване на законността и държавните образователни стандарти. 

3. Осигуряване на равни възможности за личностно и професионално развитие на 

учениците и педагогическите специалисти.  

4. Партньорство и съгласуваност – активно взаимодействие и синхронизиране с 

органите на централната и местната власт, висшите училища, културните институции, 

научните организации и социалните партньори, работодателите и гражданското общество 

за постигане на целите, заложени в Стратегическата рамка. 

5. Равнопоставеност за нашите ученици, уважаване на тяхната индивидуалност, 

уважение към различната култура и религия, толерантност. 

6. Насърчаване към учене през целия живот чрез създаване на умения и нагласи за 

самооценка, желание и отговорност за непрекъснато професионално развитие. 

7. Ефективен мениджмънт на качеството на образованието, на образователните 

продукти и услуги. 

8. Насърчаване на просоциалното поведение и емпатийност, гражданска възпитаност, 

създаване, поддържане и развиване на морални и социални добродетели. 

9. Интегриране на класика и конструктивизъм в обучителния процес. 

10. Иновативност – формулиране на нови подходи, мерки и дейности за постигане на 

целите, заложени в Стратегията. 

11. Конструктивно общуване между педагогическите специалисти – ученици – 

родители, сътрудничество с други професионални гимназии в страната и в чужбина, висши 

училища, стопански и бизнес партньори. 
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12. Недопускане на агресия и насилие. 

13. Приемственост – изпълнение на Стратегията независимо от политическия, 

социалния и икономическия контекст и гарантиране на целенасоченост, последователност 

и устойчивост при прилагане на политиките. 

14. Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – приоритетна значимост 

на образованието и обучението. 

 

IV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ. 

 

1. СТРУКТУРА, СЪСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Общата организационна структура на училището включва органи за управление и контрол, 

органи за съуправление и помощни консултативни органи, педагогически специалисти, 

административен персонал, помощно-обслужващ персонал. 

1. Органи за управление и контрол 

1.1. Директор 

1.2. Заместник-директори по учебната дейност 

1.3. Заместник-директори по учебнопроизводствената дейност 

1.4. Педагогически съвет 

1.5. Обществен съвет 

1.6. Комисия за управление на качеството 

2. Органи за съуправление и помощни консултативни органи: 

2.1. Общо събрание 

2.2. Ученически парламент 

2.3. Родителски съвети 

2.4. Обществен съвет 

2.4.1. Комисия по етика 

2.5. Комисия по управление на качеството 

3. Педагогически специалисти: 

3.1. Главни учители 

3.2. Старши учители 

3.3. Учители 

3.4. Педагогически съветник 

3.5. Училищен психолог 

4. Административен персонал  

4.1. Главен счетоводител 

4.2. Счетоводител 

4.3. Завеждащ административна служба 

4.4. Касиер 

4.5. Домакин 

4.6. Библиотекар 
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Лицата, заети по трудово правоотношение в училището като учители, изпълняват функции 

на класни ръководители, ръководители на екипи по ключови компетентности, 

ръководители на извънкласни дейности, клубове по интереси и др. в рамките на работния 

ден съгласно Колективния трудов договор. Ръководството на училището съгласува 

училищната политика със социалните партньори. 

Всички други области на дейност се регламентират във вътрешните нормативни актове на 

училището съгласно действащото законодателство. 

 

2. СРЕДА НА УЧИЛИЩЕТО. 

Образователно-възпитателният процес в ПГЕЕ – Пловдив се организира и провежда в 

уютни, реновирани и функционално оборудвани класни стаи, специализирани кабинети, 

работилници и лаборатории в зависимост от професионалното направление на обучаемите.  

 

3. ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩЕТО.  

Осъществен е строг контрол върху достъпа на моторни превозни средства в двора на 

гимназията. Забранено е влизането и паркирането на моторни превозни средства на 

територията на гимназията с изключение на автомобили, осигуряващи условия за 

осъществяване на образователно-възпитателния процес или дейността на трети лица, с 

които институциите са в договорни отношения. Осигурен е строг пропускателен режим на 

входа, идентифицирането на външни лица става с лична карта. 

 

Социално-икономически анализ: 

 

    Периодът 2016/2020 г. е знаков за образователната реформа в България – приет, 

обнародван и приложен е нов Закон за професионалното образование и обучение, както и 

Закон за предучилищното и училищно образование. Новите предизвикателства пред 

традиционните образователни модели и традиционните форми на общуване са 

продиктувани от динамично променящите се обществени отношения, нарастващите нужди 

от специалисти на пазара на труда и стремглавото навлизане на информационните и 

комуникационни технологии в човешкия живот, както и от стремежа за налагане на 

компетентностен подход в образованието. Единствен начин за справяне с 

предизвикателствата пред ПГЕЕ е изграждането на автономни и инициативни личности, 

уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи ключови професионални 

компетентности, с нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и 

способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. За тази цел 

гимназията  се стреми да се развива като съвременна конкурентноспособна образователна 

институция, целите на която и резултатите от ученето са подчинени на новите 

образователни стандарти, обвързани с условията и процесите за тяхното постигане и 

нуждите на европейския и националния пазар на труда. 
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Ключовите компетентности, които учениците в ПГЕЕ трябва да овладеят  като 

комплекс от взаимосвързани знания, умения и компетенции, необходими за личностното 

им и професионално развитие и изграждането на активната им гражданска позиция, 

намират своето място в изучаването на общообразователната и професионална подготовка. 

ПГЕЕ предприема политики и мерки за подготовката на учениците за участие в социалния 

живот и пригодността им за реализация на националния и европейския пазар на труда в 

двата профила в областта на дигиталните компетентности и социалните и граждански 

компетентности в съответствие с Европейската референтна рамка за ключовите 

компетентности за учене през целия живот и Националната квалификационна рамка чрез 

разширената и професионалната подготовка. 

ПГЕЕ – Пловдив е изправена и пред друго предизвикателство – осигуряването на 

възможности за приобщаващо образование като неизменна част от правото на образование, 

като процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всеки ученик и на 

разнообразието от потребности на всички ученици. В контекста на приобщаващото 

образование ПГЕЕ дава ясен знак за хуманизъм и толерантност. 

Ярък пример за демократичния дух на образователната институция е приобщаването 

на родителите като активни участници в образователния процес и разгръщането на 

възможностите им за граждански контрол. От 2016 г. в гимназията успешно функционира 

Обществен съвет, който подпомага развитието на училището и осъществява граждански 

контрол на управлението. В състава му влизат 1 представител на финансиращия орган, 3-

ма родители, 3-ма ученици и 2-ма представители на работодателите. Общественият съвет 

ще продължи своята работа и през следващия период, като бъде преизбиран на всеки 3 

години, съгласно Правилника за създаването, устройството и функционирането на 

обществените съвети към детски градини и училища. 

Ученическият парламент в ПГЕЕ е форма за ученическо самоуправление, чрез която 

учениците участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот 

и училищната общност и дават мнения и предложения за училищните дейности, 

включително за избираемите часове и училищния учебен план. От 2019 г. ученици от 

ученическия парламент са одобрени за Младши посланици на Европейския парламент по 

програма „Училища посланици на ЕП“. Училищното ръководство и педагогическите 

специалисти съдействат на учениците от ученическия парламент да получават подкрепа и 

от органите на местно самоуправление, както и европейските институции при техни 

инициативи, свързани с живота на общността. Най-често тези инициативи засягат тяхното 

европейско гражданско самосъзнание, екологичната култура, преодоляването на агресията 

и насилието сред младите хора, както и повишаване на информираността сред младежите 

за ценностите, традициите и културата на ЕС. Ежегодно се провежда Ден на ученическото 

самоуправление, както и Ден на Европа, в които възпитаници на ПГЕЕ заемат и изпълняват 

задълженията на своите учители, Заместник-директори, както и на Директора. В тези 

инициатива учениците придобиват поглед върху разнообразните аспекти от работата на 

своите учители и се научават да ги ценят и уважават. 
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Автономията на гимназията да разработва училищни учебни планове, учебни 

програми за разширена и допълнителна професионална подготовка, както и да разпределя 

учебната програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на 

учениците дава възможност те да получат практически ориентирана професионална 

реализация.  Това води до свобода и отговорност, защото резултатите от избора стават 

известни след години. През 2017 г. е въведена дуална форма на обучение, като към 2020 г. 

три специалности – Автоматизация на непрекъснатите производства, Електрообзавеждане 

на производството и Микропроцесорна техника предлагат и дуално обучение. 

Важен фактор и  гаранция за качествено образование е непрекъснатото повишаване 

на квалификацията на педагогическите специалисти и превръщането ѝ не само в право, 

но и в задължение. В ПГЕЕ – Пловдив квалификацията и кариерното развитите на 

педагогическите специалисти се реализира чрез обучения по специализирани 

международни и национални програми и повишаване на компетентностите на конкретния 

педагогически специалист. В съответствие с професионалния профил на изпълняваната 

длъжност, се търси път за професионалното му развитие, адекватно на европейската, 

националната, регионалната и училищната политика. То неминуемо е свързано с 

повишаване и качеството на обучението при учениците, като пряко повлияни от 

повишените педагогически компетентности. Очакванията са тези политики и мерки за 

кариерно развитие на педагогическите специалисти да благоприятстват атестацията им като 

оценка на съответствието на дейността им с постигнатите резултати. Гаранция за добро 

управление е и умението за управление на делегиран бюджет и осигуряване на 

алтернативни източници на финансиране, което училищното ръководство поставя като една 

от приоритетните си оперативни задачи. 

В гимназията активно функционират педагогически екипи по ключови 

компетентности – хуманитарни и природо-математически науки, гражданско образование, 

теоретична и професионална подготовка, които на инициирани срещи изготвят анализи и 

предлагат мерки за повишаване на качеството на обучение в съответната област. 

 

Демографска характеристика: 

 

Пловдив е един от най-динамично развиващите се административни, икономически и 

културни центрове в страната. Наличието на седем университета и четири колежа в града 

дават възможност зрелостниците да продължат академичното си развитие от 

следващата година. 86% от възпитаниците на гимназията продължават висшето си 

образование в Техническия университет – София, филиал Пловдив, ТУ – Габрово или в 

други технически университети в страната. Около 2% от възпитаниците на гимназията 

продължават обучението си в страни членки на ЕС, като продължават професионалното си 

развитие. 

Висок процент от учениците са от населени места в Пловдив област – така се 

осигурява равен достъп до образование. Установяват се трудности по отношение на 
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транспортната инфраструктура и придвижването на учениците до гимназията при 

двусменният режим на обучение. 

Демографските, инфраструктурните и социални промени направиха възможна 

образователната реформа с приемане на ученици от закрити училища в близки населени 

места от община Пловдив. 

 

По отношение членството в Европейския съюз: 

 Нарастват изискванията към институциите и ПГЕЕ предприема необходимите 

политики и мерки за повишаване качеството в образователната институция в 

съответствие с европейските образователни стандарти и политики. 

 Повишава се необходимостта от гражданско участие и предстои училището да 

разработва програми в разширената подготовка по гражданско, здравно и екологично 

образование /ДОС 8/, в които да се изучават интегрирано учебни предмети от областта 

на глобалното /програми по „Евроинтеграция“ и „Евробизнес и протокол“/, 

гражданското, здравното образование, защитата на родината, населението и околната 

среда, както и такива, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и 

родолюбие.  

 Затвърждават се възможностите за участие в европейски проекти и програми, една от 

които е програма Еразъм+ /алтернативни източници на финансиране /. 

 Гимназията е избрана за „Училище посланик на Европейския парламент“. 

 Затвърждават се възможностите за продължаващо финансиране по Структурните 

фондове (оперативна програма „Човешки ресурси”, оперативна програма „Региони в 

растеж“).  

 

По отношение на системата на училищното образование: 

 Гимназията е изготвила Програма за ранното напускане на учениците от училище, 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици 

от уязвими групи и поставя приоритети, свързани с превенция от отпадане на учениците 

в задължителна училищна възраст. 

 Ниска мотивация за учене. Управлението на системата се насочва към потребностите 

на ученика и повишаване на неговата мотивация за учене. За целта е сформирана и 

гласувана на ПС комисия, която да изготви и предложи за гласуване мерки за 

повишаване качеството на образованието чрез повишаване мотивацията за учене 

съгласно ЗПОО. 

 Преодоляване на пречките пред ученето и осигуряване на равен достъп до качествено 

образование и приобщаване на  децата и учениците от уязвими групи. 

 В програмата са залегнали и принципите за хуманизъм и равнопоставеност и 

недопускане на дискриминация при провеждане на професионално образование. 
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 Макар и професионална гимназия, в ПГЕЕ приоритет също е усвояването на българския 

книжовен език. За постигане на целите, свързани с изискванията към устната и към 

писмената реч, приоритет е усвояването на българския език. 

 Иновативността и ефективността в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на 

резултатите от иновациите, е залегнала изцяло в политиката за високо качество на 

резултатите от обучението по всички учебни предмети. Интерактивните дисплеи, 

облачните решения в залите по ИТ, свободния достъп до интернет в цялата гимназия, 

правят възможен интерактивния образователен процес. 

 От 2017 г. ПГЕЕ е одобрена за Иновативно училище, като цел до 2024 г. е иновативните 

подходи на преподаване и обучение да се разширят и да обхванат не само иновативните 

паралелки, а и останалите класове. 

 Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на професионалното 

образование са ръководните начала за ефективното управление на образователната 

институция. 

 Налице е автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 

децентрализация. 

 Интегрират се науките от областта на глобалното, гражданското, здравното и 

интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси 

и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда. 

 Навлиза и се утвърждава STEM и STEAM обучение. 

 Налице са връзки и сътрудничество между висшето образование, научните изследвания 

/STEM/, бизнеса и гимназията на равнище ЕС и по ефективен начин се преодоляват 

социалните неравенства. 

 Заниманията по интереси развиват интегрирането на ключовите компетентности, 

възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното възпитание, насърчават иновациите и креативното мислене на 

учениците. Организират се в съответствие с желанието на родителите на учениците, с 

желанието на учениците и възможностите на училището. 

Заниманията по интереси в ПГЕЕ се организират в следните тематични направления: 

Дигитална креативност; 

Природни науки; 

Математика; 

Технологии; 

Изкуства и култура; 

Гражданско образование; 

Екологично образование и здравословен начин на живот; 

Спорт. 

 

По отношение на системата за професионално образование: 
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 Оптимизиране на училищната мрежа.  

 Повишаване привлекателността на ПОО чрез партньорство с бизнеса, чрез изработване 

на учебни програми съвместно с индустрията, чрез обучения на педагогическите 

специалисти в местните бизнес компании, чрез стажове и практики във 

високотехнологични компании в региона и ЕС. 

 Намаляване на преждевременно напусналите училище и на младежите с ниско 

образователно и квалификационно равнище. 

 Привличане на ученици за обучение по професии с придобиване на І и ІІ степен  на 

професионална квалификация и на ученици с високи училищни постижения за 

обучение по високотехнологични професии.  

 Изграждане на система за актуализиране на квалификациите на учителите и 

преподавателите по професионална подготовка по специалността им от висшето 

образование, в съответствие с технологичните постижения.  

 Привличане на млади учители и преподаватели по професионална подготовка в 

системата на ПОО.  

 Разширяване на участието и отговорностите на отрасловите министерства в 

провеждането на държавната политика в областта на ПОО.  

 Въвеждане на компетентностен подход на обучение и проблемно базирано обучение. 

 Разширяване на участието и отговорностите на социалните партньори в ПОО. 

 Участие в европейското пространство за образование и обучение с прозрачни 

квалификационни системи, позволяващи трансфер и натрупване на резултати от 

ученето, признаване на квалификации и компетентности и увеличаване на 

транснационалната мобилност.  

 Осигуряване на леснодостъпни и висококачествени услуги за професионална 

информация, ориентиране и консултиране през целия живот. 

 Придобиване на богат практически опит по време на обучението на учениците в 

дуалните паралелки, т.нар. „учене чрез работа“, допринасяне за растежа на 

регионалната и националната икономика и за висока младежка заетост. 

 

 
СИЛНИ СТРАНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗИ 

ОБЛАСТ I.: „УПРАВЛЕНИЕ 

/МЕНИДЖМЪНТ/ НА 

ИНСТИТУЦИЯТА“ 

 

Автономия по отношение на управление 

на делегиран бюджет. 

Разширяване на автономията по отношение на 

училищни учебни планове и програми по РПП и 

ОтПП. 

Добре разработена система за финансово 

управление и контрол в публичния сектор. 
 Прилагане на  адекватни училищни политики 

за развитие в съответствие със ЗПОО. 
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 Изграждане на система за  кариерно 

консултиране и проследяване. 

Прогноза: 2020/2024 г. 

Научна и практическа подготвеност на   

директора във връзка с изграждане на 

училищните системи за управление на 

качеството. 

Изготвени са: 

- Програма за повишаване качеството на 

образованието; 

- Програма за превенция на ранното 

напускане на училище; 

- Програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на деца и 

ученици от уязвими групи;  

- Механизъм за противодействие на 

насилието и агресията; 

- Създадене механизъм за ранно 

предупреждение и превенция на 

застрашените от отпадане ученици; 

- Програма за приобщаване на ученици от 

уязвими групи; 

- Вътрешно училищни критерии за 

установяване качеството на 

образованието. 

Тенденции: 

- Механизъм за мониторинг и контрол на 

професионалното образование; 

- Актуализирана система от индикатори за 

контрол и инспектиране на образователната 

институция; 

- Въвеждане на дистанционно обучение чрез 

единна образователна платформа. 

 

Прогноза: 2021/ 2024 г. 

  

Показател 2.: ИНВЕСТИЦИИ В 

ОБРАЗОВАНИЕТО ИЛИ 

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

 

 

Наличие на: 

1. Счетоводна политика на 

образователната институция. 

Тенденции: 

1. Увеличаване на средствата от наеми в случай, 

че бъде приключен ремонтът на  физкултурния 

салон. 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 

ГР. ПЛОВДИВ 

 

 
БУЛ. ПЕЩЕРСКО ШОСЕ № 26, ТЕЛ. 032/64-36-75, ТЕЛ./ФАКС 64-36-68 pgee.plovdiv@gmail.com 

2. Адаптирани са Системите за 

финансово управление и контрол в 

образователната  институция спрямо 

Стандарта за финансиране към ЗПОО. 

2. Процедура по разделянето на 

отговорностите по вземане на решение, 

осъществяване на контрол и изпълнение. 

3. Процедура по осигуряването на пълно, 

вярно, точно и своевременно 

осчетоводяване на всички операции. 

4. Система за двоен подпис. 

5. Инструкция за вътрешния контрол във 

връзка с поемането на задължения и 

извършване на разход. 

6. Инструкция за предварителния  

контрол във връзка със завеждането и 

изписването на краткотрайни и 

дълготрайни активи. 

7. Разработване на бюджета съобразно 

действащата нормативна база. 

8. Осигуряване на прозрачност и публично 

отчитане на средствата от бюджета и 

извънбюджетните приходи. Гимназията 

прави тримесечни отчети, които 

публикува на интернет страницата си и 

представя своевременно в РУО. 

9. Обществените поръчки по ЗОП и ПРАГ 

се качват на интернет страницата на 

училището. 

10. Наличие на процедури по постъпване и 

разходване на извънбюджетни средства: 

2. Увеличаване на учителската активност при 

търсенето на възможности за финансиране чрез 

кандидатстване по европейски проекти и 

национални  програми. 

3. Квалификация на кадрите за разработване и 

управление на проекти. 

1. Квалификация при овладяване на 

компетентности по чужд език /английски, 

френски/.  

2. Прилагане на единна образователна 

платформа за дистанционно обучение. 

 

 

Прогноза: 2020/2024 година. 
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- от дарения, спонсорства, наеми, 

проекти и др. 

11. ОСИГУРЯВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ – чрез 

работа по проекти и програми. От 1999 

г. към настоящия момент, ПГЕЕ – гр. 

Пловдив работи по международни 

проекти по програма Еразъм + и 

множество национални програми. 

12. Осигуряване на средства от наеми. 

 

ОБЛАСТ II.:  КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

ПЕРСОНАЛА И ЧОВЕШКИ 

РЕСУРСИ 

 

1. Ръководен персонал 

Наличие на квалифициран ръководен 

персонал – директор и четирима 

заместник-директори – двама по учебната 

дейност и двама по производствената 

дейност. Функциите и отговорностите са 

разпределени според длъжностните 

характеристики. 

 

 

Тенденции: осигуряване на възможност за 

допълнителна квалификация на зам.-директорите. 

Прогноза: изпълнение на програмата за 

квалификация в образователната институция. 

 

2. Педагогически специалисти 

Учители: 

- наличие на квалифицирани учители по 

всички учебни предмети, както и по 

теория и практика на професията: 

- с първа квалификационна степен – 14; 

- с втора – 5;  

- трета – 10; 

- четвърта – 12; 

- пета – 7; 

Тенденции: 

 Повишаване на  чуждоезиковата грамотност. 

 Повишаване на  дигиталната компетентност. 

 Познаване на новите нормативни уредби. 

 Дигитализиране на по-голяма част от 

образователните ресурси и създаване на 

условия за дистанционно обучение. 

 Прилагане на единна образователна 

платформа. 

 Въвеждане на ОРЕС 

 Осъвременяване на библиотечния фонд и 

създаване на електронни образователни 

ресурси. 

Прогноза: 2020/ 2024 г. 
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- с ОКС магистър/ бакалавър – 69; 

- въведена е дуална форма на обучение по 

3 специалности; 

- професионално отговорни и подготвени 

педагогически съветник и психолог; 

- добра система за библиотечно и 

информационно обслужване; 

- ерудиран и професионално подготвен 

библиотекар. 

 

3. Непедагогически персонал.  

- Наличие на квалифициран и компетентен 

непедагогически персонал, отдаден на 

задълженията си в полза на развитие на 

учебното заведение.  

- Добра комуникация с ученици, родители 

и общественост.  

- Функциите и отговорностите са 

разпределени според длъжностните 

характеристики 

 

Необходимост от повече приемственост и 

възможност за взаимозаменяемост. 

 

4. Квалификация.   

-  Реализиране на плана за вътрешна 

квалификация на 95% . 

 

Тенденции:  

 Реализиране на квалификационна дейност от 

външни институции спрямо потребностите на 

педагогическите специалисти. 

 Осигуряване на програми за квалификация и 

финансови средства за обезпечаване 

обучението на персонала. 

 Оптимизиране на електронното обучение чрез 

единна образователна платформа.  

 

Прогноза – 2020/ 2024 г. 

 

Показател 4.: НОРМАТИВНО 

ОСИГУРЯВАНЕ 
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Изработени:  

1. Правилник за дейността на гимназията. 

2. Стратегия за развитие на гимназията за 

периода 2020 – 2024 г. 

3. Етичен кодекс. 

4. Разработен алгоритъм за прилагане на 

Механизма за борба с насилието и 

агресията. 

5. Мерки за повишаване на качеството на 

образованието. 

6. Разработена процедура за налагане на 

санкции. 

7. Запознаване на педагогическия 

персонал със ЗПН, ЗПОО, ЗПУО, 

Стандарта за физическата среда, 

Информационното и библиотечното 

осигуряване и Стандарта за информация и 

документите. 

8. Поддържане и актуализиране на 

информационния поток в училищните 

библиотеки 

 

 

1. Необходимост от нови материални 

ресурси за поддържане на архивния фонд. 

2. Изработване на вътрешни правила за 

работа и организация на обучението в 

електронна среда от разстояние. 

 

ОБЛАСТ III.: УЧИЛИЩНА СРЕДА 

1. Наличие на мерки за адаптиране на 

ученика към училищната среда. 

2. Наличие на система за 

видеонаблюдение в цялата сграда, с 

достъп и до всички точки на дворното 

пространство, както и задния двор на 

гимназията. 

Тенденции: 

- Цялостен ремонт на Блок 6 със средства по ОП 

„Региони в растеж“. 

- енергийна ефективност 

- Осигуряване на целеви средства /от проекти или 

програми / за завършване на физкултурния салон. 
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Индивидуална среда на ученика: 

- охрана и сигурност – /училището като 

безопасно място/; 

- собствена модерна материална база; 

- обновени мебели в част от кабинетите в 

училищния корпус; 

- интерактивни зали по ИТ с облачни 

технологии, сървър; 

- Осигурени са зали с компютърни 

конфигурации, голям брой мултимедийни 

проектори в повечето кабинети, 4 

интерактивни дисплеи и подходящ 

софтуер; 

- 4 реновирани зали за лабораторна и 

учебна практика; 

- изградени 3 нови зали за лабораторна и 

учебна практика; 

- реновирани коридорни пространства; 

- клубове по интереси; 

 

 

- Подновяване на настилките на външните 

спортни игрища; 

- изграждане на зона за открит фитнес; 

 - Осигуряване на съвременно 

високотехнологично оборудване във всички зали 

и лаборатории за практическо обучение. 

- Реновиране на всички зали и лаборатории за 

практическо обучение. 

- Осигуряване на съвременно 

високотехнологично оборудване. 

- Реновиране на Библиотеката. 

- Обучение на педагогическите специалисти за 

работа с върхови технологии, различни 

софтуерни продукти, приложими за съответната 

предметна област. 

Прогноза: 2021 – 2024 г. 

 

2. Създадени възможности за включване 

на ученика в различни училищни 

общности в зависимост от неговите 

интереси и потребности; 

Показател – Ученици:  

Индикатори: 

 прираст на учениците: 

 намалял брой 

Тенденции : 

- Актуализация на Етичен кодекс. 

- Актуализиране на мерките за повишаване на 

качеството на образованието. 
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- Прираст на броя ученици: привличане и 

задържане: 

- Голям брой ученици в сравнение с 

останалите училища в града и нараснал 

спрямо предходни години. 

- Партньорство с НПО и институции на 

местната власт. 

- Механизъм за превенция на агресията и 

насилието; 

- Механизъм за борба с 

противообществените прояви; 

- Програма за осигуряване на равен достъп 

до образование;  

- Програма за превенция на ранното 

напускане на училище. 

- Включване на надарените ученици в 

извънкласни дейности и развиване на личностния 

им потенциал. 

- Изграждане на система за кариерно 

консултиране. 

Прогноза: 2024 година. 

 

3.  Осигурени условия за интерактивно 

учене: 

- Перманентно споделяне на добри 

педагогически практики за интерактивно 

учене. 

- Разширяване на обхвата на иновативните и 

интерактивни образователни методи и подходи. 

- Повишаване квалификацията на учителите за 

работа с платформи и образователни софтуерни 

продукти. 

- Дигитализация на учебното съдържание. 

- Интегриране на единна образователна 

платформа в обучителния процес. 

- Слаба активност на учителите при 

популяризация на гимназията. 

  

4. Оценяване и самооценяване   

- Перманентен анализ на резултатите от 

вътрешното и външно оценяване /НВО и 

ДЗИ/ на база  постигнатите резултати,  

- Поставяне на цели и реализиране на 

дейности с цел изготвяне на обективна 

самооценка на база резултатите от 

проведеното оценяване. 

- Уеднаквяване на критериите за оценяване в 

областта на хуманитарните науки и гражданското 

образование. 

- Осъвременяване на образователния подход в 

практическото обучение. 

- Повишаване ефективността на 

производствената и комплексната практика по 

специалността, провеждани на реални работни 

места. 
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- Скали за оценяване са изготвени по 

всички учебни предмети.  

- Разработване на регистър за проследяване на 

кариерното развитие за учениците, завършили 

гимназията, както и тяхната професионална 

реализация. 

- Изграждане на център за кариерно 

консултиране, в сътрудничество с фирмите 

партньори. 

 

III. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАМЕРЕНИЯ 

 

1. Повишаване на резултатите на НВО, ДЗИ и ДКИ. 

2. Повишаване степента на дигитализация на учебното съдържание. 

3. Ефективно използване и разпределението на времето за обучение по ЗП, РП, РПП. 

4. Повишаване ефективността на консултациите и работата с изоставащи ученици. 

5. Подобряване на ефикасността на общата и допълнителна подкрепа, която се осигурява 

на учениците. 

6. Изграждане на система от дейности с изявените ученици. 

7. Изготвяне на анализи за резултатите от обучението в края на първия срок, както и 

годишен анализ. 

8. Изготвяне на мерки за повишаване качеството на обучението въз основа на изготвените 

анализи на резултатите. 

9. Възпитаване и изграждане на емоционална интелигентност в младите хора. 

10. Поддържане на положителна училищна култура. 

11. Подобряване на съоръженията и инфраструктурата. 

12. Обогатяване на обучителните ресурси. 

13. Подобряване на физическата среда на класните стаи и училището като цяло. 

14. Осигуряване на сигурност и безопасност на учениците. 

15. Въвеждане на иновации в обучението с цел промяна на културата на преподаване и 

създаване на по-привлекателна среда за учене. 

16. Повишаване на ефективността на образователния процес. 

 

V. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 
Цели Средства за измерване 

постигането на целите. 

Стратегии за подобрение 

1. Повишаване на 

резултатите от НВО, ДЗИ 

и ДКИ. Повишаване 

степента на 

функционалната 

грамотност. 

 Прилагане на 

компетентностен подход в 

обучението,  проектно и 

проблемно базиран метод, 

STEM концепция. 

 Стратегия за проследяване 

и повишаване качеството 

на образованието. 
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 Ефективно разпределение 

на времето за обучение по 

ЗП, РП, ЗИП РПП, ОтТП, 

ОтПП 

 Повишаване на 

ефективността на 

консултациите и работата с 

ученици, застрашени от 

отпадане поради ниска 

мотивация за учене или 

нисък социален статус. 

 Изготвяне на анализи за 

резултатите от обучението в 

края на първия срок, както и 

годишен анализ. 

 Изготвяне на мерки за 

повишаване качеството на 

обучението въз основа на 

изготвените анализи на 

резултатите. 

 НП „Подкрепа за дуалната 

форма на обучение“. 

 

2. Намаляване на насилието 

и агресията. 
 Ефективно прилагане на 

Наредбата за приобщаващо 

образование. 

 Превенции за насилието, 

агресията и тормоза. 

 Възпитаване на емоционална 

интелигентност в 

подрастващото поколение. 

 Приобщаване на родителите. 

 Ефективна работа на 

комисията по тормоза в 

училище. Активно 

взаимодействие с Агенцията 

закрила на детето.  

 Клубове и занимания по 

интереси за осмисляне на 

свободното време на 

учениците.  

 Механизъм за превенция 

на тормоза и агресията. 

 Алгоритъм за прилагане 

на Механизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкети за удовлетвореност на 

ученици и родители. 
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3. Подобряване на 

физическата среда. 
 Разходване на средства по 

ОП „Региони в растеж“. 

 НП ИКТ в образованието. 

 Проект „Равен достъп до 

училищно образование в 

условията на кризи“. 

 НП „Изграждане на 

училищна STEM среда“. 

 

4. Ефективно  

управление и лидерство 
Анкети за проучване на 

удовлетвореността на 

учители, родители, ученици, 

самооценка   

 

Модел на вземане на 

решения съобразен с 

научните постановки на 

стратегическия мениджмънт 

 

VI. ИНДИКАТИВЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 

 

1. Училищни процеси – на мениджмънт, на възпитание, на обучение, взаимоотношения. 

2. Развитие на педагогически специалисти и непедагогическия персонал.  

3. Родители и общност.  

4. Обществен съвет.  

5. Институционална  култура.  

6. Физическа среда.  

7. Финанси. 

8. Външно оценяване и рейтинг.  

9. Инфраструктура.  

10. Комуникации и връзки с обществеността. 

 

За периода от  2021/2022 до 2024/2025 година планираните дейности са: 

 

Дейности Изпълнител Срок Контрол и 

инструменти 

за 

измерване/оценяване 

 

1. Училищни процеси – на 

мениджмънт, на 

Училищно 

Ръководство, 
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възпитание, на обучение, 

взаимоотношения - 

1. Адекватно оценяване на 

резултатите от обучението 

/външно и вътрешно/. 

Изграждане на научна и 

практическа подготовка на   

Директора във връзка с 

осигуряване качество на 

обучението, екипни процеси, 

прозрачно управление, 

делегиране на отговорности. 

Изготвяне на учебни 

програми по професионална 

подготовка и РПП, 

изработени от бизнес 

компании, съобразени с 

нуждите на обучаемите. 

Осигуряване автономия при 

избора и въвеждането на 

разширена професионална 

подготовка. 

Екипи по 

ключови 

компетентности 

Тестове, анкети, 

протоколи за 

наблюдение, 

оценъчни карти, 

карти  

за мониторинг, 

чек лист 

 

 

2. Развитие на персонала 

Прозрачна процедура при 

назначаване на персонал. 

Участие в квалификационни 

форми на педагогическите 

специалисти  за развиване на 

нови цифрови умения. 

Обмяна на добри практики в 

областта на електрониката, 

компютърните науки и 

Училищно 

Ръководство, 

Екипи 

 Тестове, анкети, 

протоколи  

за наблюдение,  

оценъчни карти, 

карти  

за мониторинг, чек 

лист 
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програмирането с други 

учители от региона и 

европейската общност. 

Атестиране и оценяване на 

работата на персонала. 

Иновации в преподаването. 

Поощряване с материални 

награди. 

 

3. Родители и общност. 

Посещения на открити уроци 

от родители. 

Посещение в Деня на 

отворените врати. 

Училищно 

Ръководство, 

Екипи по ключови 

компетентности 

 Тестове, анкети, 

протоколи за 

наблюдение, 

оценъчни карти, 

карти  

за мониторинг, чек 

лист 

 

4. Обществени съвети. 

Изработване и утвърждаване 

на училищните учебни 

планове по специалности. 

Участие в Деня на отворените 

врати. 

Атестиране на персонала. 

Участие в актуализирането на 

стратегията на гимназията. 

Училищно 

Ръководство, 

Екипи по ключови 

компетентности 

 Тестове, анкети, 

протоколи за 

наблюдение, 

оценъчни карти, 

карти  

за мониторинг, чек 

лист 

 

5. Институционална култура. 

Изготвяне на етични правила 

в институцията. 

Засилване чувството за 

принадлежност и 

посветеност.  

Управление на конфликтите. 

Училищно 

Ръководство, 

Екипи по ключови 

компетентности 

 Тестове, анкети, 

протоколи за 

наблюдение, 

оценъчни карти, 

карти  

за мониторинг, чек 

лист 
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Участие на учениците в Деня 

на ученическото 

самоуправление. 

Активно включване на 

всички ученици в празника на 

гимназията. 

Да се внедряват основните 

норми, ценности и убеждения 

във всеки тип дейност, 

осъществявана от училището. 

Поощрение на учениците с 

морални и материални 

награди за доказани 

резултати. 

 

6. Физическа среда.  

Вход, охрана, офиси, 

учителска стая, складове, 

стаи за непедагогически 

персонал, санитарно-

хигиенни помещения 

Общо оборудване в класните 

стаи – катедра, маси, чинове, 

информационни материали, 

мултимедия, софтуер, зали, 

лаборатории – удобни, 

функционални, достъпни, 

безопасни, иновативни, 

мобилни. 

Училищно 

Ръководство, 

Екипи по ключови 

компетентности 

Счетоводител, 

Непедагогически 

персонал 

 Тестове, анкети, 

протоколи за 

наблюдение, 

оценъчни карти, 

карти  

за мониторинг, чек 

лист 

 

7. Финанси 

Автономия и прозрачно 

управление на делегирания 

бюджет. 

Училищно 

Ръководство, 

Главен 

счетоводител 

 Тестове, анкети, 

протоколи за 

наблюдение, 
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Планиране на бюджета с 

участието на Обществения 

съвет 

оценъчни карти, 

карти  

за мониторинг, чек 

лист 

 

8. Външно оценяване и 

рейтинг. 

Перманентен анализ на 

резултатите от вътрешното и 

външно оценяване /НВО и 

ДЗИ/ на база  постигнатите 

резултати.  

- Поставяне на цели и 

реализиране на дейности с 

цел изготвяне на обективна 

самооценка  на база 

резултатите от проведеното 

оценяване. 

- Скали за оценяване са 

изготвени по всички учебни 

предмети.  

- По всички модули на 

общото и професионалното 

образование са предложени и 

гласувани мерки за 

повишаване на качеството на 

обучителния процес. 

Училищно 

Ръководство, 

Екипи по ключови 

компетентности 

Експерти 

 Тестове, анкети, 

протоколи за 

наблюдение, 

оценъчни карти, 

карти  

за мониторинг, чек 

лист, скала за 

оценяване 

 

9. Инфраструктура. 

Двор, площадки, рампи, 

достъпна архитектурна среда. 

Училищно 

Ръководство, 

Непедагогически 

персонал 

 Тестове, анкети, 

протоколи за 

наблюдение, 
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оценъчни карти, 

карти  

за мониторинг, чек 

лист 

10. Комуникации и връзки с 

обществеността. 

Изготвяне на рекламни 

брошури, сайт, Инстаграм, 

фейсбук. 

Активно участие в рекламна 

кампания – радио, телевизия 

Публикации в регионални и 

национални медии. 

Осъществяване на онлайн 

комуникация в институцията. 

Медийна грамотност. 

Училищно 

Ръководство, 

Екипи по ключови 

компетентности 

Ученици 

 Тестове, анкети, 

протоколи за 

наблюдение, 

оценъчни карти, 

карти  

за мониторинг, чек 

лист 

 

 
VII.  ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

Директор 

Заместник-директори 

Педагогически специалисти 

Административен персонал 

Непедагогически специалисти 

Родители 

Обществен съвет 

Бизнес партньори 

Социални партньори 

Заинтересовани лица 

 

 

VII. АДМИНИСТРИРАНЕ  

        

     Срокът за изпълнение на тази стратегия е месец януари 2026 г. включително.  



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 

ГР. ПЛОВДИВ 

 

 
БУЛ. ПЕЩЕРСКО ШОСЕ № 26, ТЕЛ. 032/64-36-75, ТЕЛ./ФАКС 64-36-68 pgee.plovdiv@gmail.com 

      Стратегията се актуализира в случай на промени в организацията на работа в гимназията 

и/или на нормативните актове в предучилищното и училищното образование; регионални 

и общински документи.  

      Мониторинг за степента на реализиране на стратегията ще се осъществи от 

Ръководството на гимназията чрез: 

 Периодично събиране и отчитане на информация по реализиране на различните 

дейности, залегнали в стратегията;  

 Съпоставяне на планираните цели и реално постигнатото състояние на управлението 

на образователните дейности;  

 Своевременно привеждане на процесите на промяна в съответствие с потребностите 

на училищната среда.  

Ръководството ще представя доклади за напредъка и изпълнението пред Педагогическия 

съвет и Обществения съвет и ще прави предложения за промяна, както в стратегията, така 

и в Плана за действие и финансиране. 

 

 

VIII. ФИНАНСИРАНЕ 

 

ПГЕЕ – Пловдив е гимназия, чието финансиране е чрез делегиран бюджет.  

Част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели, заложени в 

стратегията, не изискват финансиране. Дейностите, за които се изисква финансиране, се 

осигуряват от:  

1. Делегирания бюджет на институцията; 

2. Собствени приходи;  

3. Средства от проекти и програми, финансирани от ЕС; 

4. Национални програми; 

5. Дарения от бизнес партньори; 

6. Други. 
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