
ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ВАРНА 2021-

2025 ГОДИНА 

УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 

 

Планът за изпълнение на Стратегията за развитие на Професионална гимназия по строителство, 

архитектура и геодезия „Васил Левски“ гр. Варна за периода 2021-2022 година, е разработен в 

изпълнение на Стратегията за развитие, приета на Педагогически съвет с Протокол PД -09‐ 

538/4.09.2021 год. Изпълнението на плана  допринесе за постигането на основната цел – 

поддържане на високо качество на обучението и възпитанието, чрез личностно-ориентиран 

подход към ученика. Планът е основен инструмент за реализирането на Стратегията за развитие 

и представлява неразделна част от нея. 

По Приоритетно направление 1.- Издигане на качеството на процеса на обучение за 

постигане на ДОС. По методични обединения са изпълнени поставените задачи като са 

проведени  семинари във връзка с вътрешноквалификационната дейност. Семинарите, които са 

проведени са основно свързани с мотивацията на учениците за присъствие и работа в часовете, 

ефективни методи за работа с изоставащите ученици, интерактивни методи при работа в 

мултикултурна среда, агресията в училище и начини за справяне с нея, работа с електронни 

платформи и ел. дневник, работа по европейски проекти. През изминалата учебна година 

квалификационната дейност в училище беше подчинена на оказване на методическа и 

педагогическа помощ на млади и новопостъпили колеги, редовно провеждане на сбирките на 

Методическите обединения и на целия колектив, на които чрез семинари и дискусии по 

актуални проблеми се работи активно за подобряване квалификацията на учителите,  

посещаване на извънучилищни квалификационни форми. Двама колеги придобиха 4 

квалификационна степен. Това се отрази и на резултатите от УВП. Общият успех на учениците, 

обучавани в ПГСАГ „В. Левски” е 4,35. При  НВО на Х клас изпитите бяха по български език и 

литература и математика. Явиха се всички ученици. При резултати по БЕЛ - средно за страната 

43,16т и за Варна – 46,95 – учениците от гимназията показаха 29 точки. По математика при 

резултат за страната 34,72 и за Варна – 39,44 – резултата в училище е 20,55т. Резултатите 

показаха незадоволителна подготовка по български език и литература и много слаба подготовка 

по математика. ДЗИ през учебна 2022/ 2023 г. са допуснати 66 ученици от дневна форма на 

обучение за явяване до ДЗИ и 6 от минали години. От дневната форма на обучение 57 са 

успешно са положили. Има 9 неуспешно положил ДЗИ по БЕЛ. Резултати от професионалната 

подготовка и ДИ за ПКС са 66 ученици допуснати до ДИ – 51 взели успешно със среден успех – 

4,47, 14 ученици със слаби оценки по теория и 1 ученик по практика.    

 

По приоритетно направление 2 - Поставяне на ученика в центъра на цялостната 

педагогическа дейност в училищната общност.   Осъществяваше се допълнителна работа с 

учениците при подготовката им за ДЗИ и НВО. Отчитаме подобряване на индивидуалната и 

диференцирана работа с учениците. В училището се осъществява и работа с ученици със 

специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на 

учебния материал, както и такива отсъствали дълго време поради заболявания като за тях са 

разработвани индивидуални програми и планове за допълнителна подкрепа.   Утвърди се 

провеждане на вътрешно училищно НВО по математика и БЕЛ и пробни изпити за ДЗИ. През 

изтеклата година отсъствията на един ученик по уважителни причини са 103, а по неуважителни 



-  12,6.  Взети са своевременни мерки за информиране на родителите и са проведени разговори с 

учениците.  

В училището стриктно се спазват изискванията за безопасност на труда и правилника за 

вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и 

здравето на децата; на заложените основни принципи в „Етичен кодекс за работа с 

подрастващи” превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и 

непедагогически персонал; за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и 

труд; Засилено е взаимодействието с родителите участници избрани за членове на родителските 

екипи по класове и на обществения съвет. Родители и ученици проявяват съпричастност към 

училищния живот. 

 

По приоритетно направление 3 - Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при 

овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни 

предмети и развитие на умения за учене през целия живот. 

Създадена бе мотивация за учене чрез въвеждане на иновативни методи и подходи, като в 

резултат на това голям брой ученици се включиха в различни състезания и конкурси на 

общинско, областно и национално ниво. В рамките на учебната година бяха организирани и 

проведен различни рекламни кампании с цел популяризиране на достиженията на училищния 

екип. Бяха популяризирани успехите и постиженията на учениците сред родителите, 

обществеността и връстниците им чрез постоянни изложби, медийни изяви, уеб-сайта на 

училището и др., както и участието на учениците в училищния живот и в организационното 

развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление. По инициатива на 

ученическия съвет бяха организирани и проведени няколко мероприятия, сред които: Ден на 

розовата фланелка, 1-ви декември- Международен ден за борба със СПИН, Ден на училищното 

самоуправление и други. 

 

По приоритетно направление 4 - Практическа приложимост на изучаваното учебно 

съдържание.  

През изтеклия период продължи традиционно участие в Национално състезание „Най – добър 

млад строител“.  

Участие на група от 10 ученици от ПГСАГ „Васил Левски” – гр. Варна в 3-дневен строителен 

камп за ученици  „Лятна Академия Лидерите”  - гр. Габрово  

Участие в Енергетиката и ние - Технически университет – 3 ученици 

Участие в Междуучилищно състезание по инициативност и предприемачество „Технологично и 

дигитално предприемачество” – 7 учасника. 

Участие в национално състезание „Практични финанси“-участваха 6 ученици, който се предстви 

достойно на състезанието. 

Професионална гимназия по строителство,  архитектура и геодезия „Васил Левски” -  гр. Варна   

през учебната година активно работи  

1. Проект № 2021-1-BG01-KA122-VET-000030795 „Придобиване на европейски опит в 

строителството, архитектурата и геодезията” по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 

„Образователна мобилност за граждани”,  сектор „Професионално образование и обучение”;   

Ученици включени в проекта- 24. 

 

2. Проект № BG05M2ОP001-2  „Ученически практики – 2”:  



финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) 

“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, учебна 2021/2023г. 

Ученици включени в проекта- 52.  

 

3. Проект № BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение": 

Процедура BG05M2OP001-2.014 "Подкрепа за дуалната система на обучение", Номер от ИСУН 

BG05M2OP001-2.014-0001-C01,Наименование на проекта Подкрепа за дуалната система на 

обучение, Бенефициент 000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, 

Източник на финансиране ЕСФ ==> Наука и образование за интелигентен растеж, Дата на 

сключване на договора/заповедта 03.02.2020, Дата на стартиране 03.02.2020, Дата на 

приключване 31.10.2023; 

Ученици включени в проекта- 96. 

 

4. № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“: 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Ученици включени в проекта- 101. 

 

5. Национална програма- „Отново заедно“.  

Ученици включени в проекта- 146. 

 

 

По приоритетно направление 5– Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

Въведени карти за оценка труда на учителите.  

Изградени комисии за оценаване и определяне на диференцирано заплащане. 

Изработени критерии за поощряване на педагогическите специалисти с морални и материални 

награди за високи постижения в училищното образование 

Адаптирани вътрешни правила за работната заплата спрямо стандарта за финансиране Наредба 

№4 за нормиране и плащане на труда от 2017 г. 

Брой отчети за изпълнение на делегиран бюджет 4бр.  

Подобрение на видеонаблюдение и осигуреин пропускателен режим с чипове и карти 

 

 

 

По приоритетно направление 6 – Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния 

фонд и допълнително финансиране. 

 Училището е изградена и оборудована съвременна актова зала с мултимедия и озвучаване, 

ремонтирана е  училищната библиотека, като са актуализирани и обогатявани книжния фонд на 

библиотеката. 

Извършени са текущи ремонти в кабинети и класни стаи. 

Осигурени са нови компютри за компютърните кабинети и учителите. 

Закупупени са 38 таблета за нуждите на електронния дневник 

В процес е внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, 

мултимедийни дъски и приложения. 


