Приложение 2

План за изпълнение на Стратегия за развитие на ПГТ за 2017/2018 учебна година
Размер и
източници на
финансиране

Очаквани резултати
Отговорни
Срок
институции и
№
организации
по
ред
Дейност 1 Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на общообразователното и професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и
конкурентоспособност
Дейности

Прилагане
на
мерки
за
повишаване на имиджа на
професионалното образование
и обучение сред младежите и
обществото

Задачи

Използване
на
всички
възможности
за
популяризиране на успехите на гимназията и
нейните възпитаници чрез участия в състезания,
конференции, градски мероприятия, дейности по
кандидат- гимназиалните кампании, публикации и
др. Достигащи до широката общественост

Постоянен

Училищен
бюджет при
необходимост

Постоянен

Актуализиране на сайта и фейсбук страницата на
гимназията

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Постоянен

ПГТ

Осигуряване на равен достъп до образователни
услуги на всички обучавани

Училищен
бюджет

Постоянен

ПГТ

Училищен
бюджет

Септември
2017 г.

Привличане на медиите като партньори
популяризиране постиженията на учениците

Осъществяване на план-приема Прием на 7 паралелки след 7-ми клас
на
ученици
в
ПГТ
и
пълняемост на класовете

1

за

Повишен брой
кандидатсващи ученици от
Бургас и региона, както и
желаещи да придобият
допълнителна
квалификация, повишаване
на мотивацията за
усвояване на избраната
професия

ПГТ

Училищен
бюджет

Осъществен прием и пълни
паралелки

ПГТ

ПГТ

Осъвременяване
на Надграждаща професионална подготовка чрез ЗИП
съдържанието
на по професиите и включването им в училищния
професионалната
подготовка учебен план
чрез
актуализиране
на
преподавания материал

Училищен
бюджет

Септември
2017 г.

Утвърдени учебни програми
по ЗИПП

ПГТ

Модернизиране на училищната Кандидатстване по проект от Национална програма
инфраструктура
„Информационни и комуникационни технологии
/ИКТ/ в системата на предучилищното и
училищното образование 2017

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Септември
2017 г.

Изграждане на безжична
високоскоростна мрежа след
одобрена кандидатура

НП на МОН

Училищен
бюджет

Септември
2017 г.

Община Бургас
ОП „Региони в
растеж”
ПГТ

Извършване на текущи ремонти и закупуване на
нови мебелировка и технически пособия

Училищен
бюджет
и спонсорство

Постоянен

Изпълнение на заложените мерки от обследванията
за ЕЕ и постигане на енергийна ефективност

Училищен
бюджет

Постоянен

Обвързване на
практическото обучение на
обучаемите с формиране на
умения в реална работна
среда
Ремонтирана училищна
сграда, прилежаща инфраструктура- ограда, инсталиране
на мултимедийни проектори
за 4 учебни зали, компютри
Постигане на ЕЕ

Управление на качеството в Доразвиване на вътрешната система за управление
училището
на качеството в училището съгл. ДОС за
управление на качеството в институциите - чл.22,
ал.2, т.15 от ЗПУО

Училищен
бюджет

Учебна
2017/2018г.

ПГТ- Директор и

Извършване на вътрешна оценка на качеството чрез
самооценяване съгл. чл.272 от ЗПУО

Училищен
бюджет

Постоянен

Извършване на вътрешна
оценка на качеството чрез
самооценяване, според
утвърдените критерии и
показатели и процедура
и докладване на процеса

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Септември
2017 г.

Ефективно управление на
училищната инфраструктура

ПГТ

Стартиране на проект за реконструкция
технологично обновяване на УК Младост

Опазване
имущество

2

на

училищното Въвеждане на кабинетна система

и

ПГТ
спонсори

ПГТ

комисия по
самооценка
ПГТ

Обвързване на практическото
обучение на обучаемите с
формиране на умения в реална
работна среда

Разработване на правила за управление на класната
стая от класовете

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Септември
2017 г.

ПГТ

Контрол на изпълнението на графика за дежурства

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Постоянен

ПГТ

Участие на бизнеса в осигуряването на места за
практическо обучение в реални условия и за
осигуряване на заетост чрез адекватност на
изискванията на работодателите към кандидатите за
работа с действително необходимите за съответната
позиция ниво на образование и компетентности

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Постоянен

Участие
на
бизнеса/организациите
във
финансирането на дуално обучение за осигуряване
на нуждите му, в т.ч. на нуждите от квалифицирани
специалисти за малките и средните предприятия

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Постоянен

ПГТ и социални
партньори

Осигуряване на стипендии и други стимули за
висок успех и за реални постижения по изучаваната
професия

Училищен
бюджет

Постоянен

ПГТ и социални
партньори

и спонсорство

Проект „Знаещият е силен, можещият е успешен",
Програма Еразъм+ на ЕС- участие в образователни

Програма
Еразъм+

Учебна
2017/2018г.

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Ежегодно

мобилности с цел практика в други страни на ЕС.
Провеждане на летни стажове в предприятия в
Германия за ученици, завършили 11 клас

Повишена мотивация за
развитие в професията и
успешна реализация на пазара
на труда

Повишаване на броя на
учениците в професионалните
училища и адаптиране на
професионалното образование
и обучение към изискванията
на бизнеса

ПГТ и социални
партньори

Програма Еразъм+

ПГТ и МОН, със
съдействието на
Германска държавна
агенция по заетостта

Дейност 2 Намаляване дела на преждевременно напусналите училище, осигуряване на равен достъп и възможности за реинтеграция в образованието

3

Провеждане
последователна
политика при решаване на
проблемите на учениците и
прилагане адекватна система за
контрол за задържане на
учениците в системата на
образованието

4

Програма за превенция на ранното напускане;
Организиране на дейностите по прилагане на
механизма за противодействие на училищния
тормоз между учениците;
Ежемесечно проследяване на отсъствията на
учениците и движението на учениците през първия
и втория учебен срок на учебната 2017/2018
година.
Изпълнение
на
дейности
по
проект
BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие
на
способностите на учениците и повишаване
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения и компетентности
Осигуряване
на обща
и допълнителна подкрепа,
(Твоят час) - фаза
I"
включващи дейности за превенция на обучителни
трудности и проблемно поведение

Допълнително
финансиране
не е
необходимо

Учебна
2017/2018г.

Създадени условия за
задържане в образователната
система на ученици,
застрашени от отпадане и/или
преждевременно напускане на
училище

ПГТ

Допълнително
финансиране
по НП

Учебна
2017/2018г.

Намаляване на риска от
преждевременно напускане
преди възникване на
проблеми

МОН, РУО,ПГТ

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Постоянен

Запознаване с Етичен кодекс на училищната
общност

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Септември
2017г.

Осигуряване на възможности за подкрепа на деца и
ученици с изявени дарби

Програма на
мерките за
закрила на деца с
изявени дарби от
държавните и
общински
училища

Декември
2017 г.

МОН, Община, ПГТ

Осигуряване
на транспорт за ученици от
отдалечени малки населени места и такива, чиито
семейства са с ниски доходи

Училищен
бюджет

Септември
2017 г.

ПГТ
Община

Развиване на творческите
способности на учениците и
стимулиране на личностното
им развитие съобразно
индивидуалните им интереси
и потребности

ПГТ

ПГТ

Мотивиране на учениците за Организиране на пробни ДЗИ по БЕЛ и ДКИ
явяване и успешно полагане на
изпити
за
степен
на
образование и професионална
квалификация
Сътрудничество с
висшите училища за
осигуряване на целеви прием на изявени ученици
от гимназията

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Февруари
2018г.

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Февруари
2018г.

Повишаване на дела на
успешно завършилите и
придобилите степен на
професионална
квалификация
Повишаване на дела на
успешно придобилите
степен на професионална
квалификация

ПГТ

ПГТ и социални
партньори

ПГТ
Повишаване на
възможностите за достъп
до образование и дела на
успешно придобилите
степен на професионална
квалификация
Дейност 3 Актуализиране на квалификациите на учителите и преподавателите по общообразователна и професионална подготовка по специалността им от
висшето образование

Действаща училищна система Разработена училищна система за валидиране на
за валидиране на знания, знания, умения и компетентности, част от
умения и компетентности
Правилника за дейността на училището

Постоянно действаща система
за
актуализиране
на
квалификациите на учителите и
преподавателите от системата
на ПОО

5

Оптимизиране на системата за актуализиране и
повишаване на квалификацията на учителите по
професионална и общообразователна подготовка
по специалността им от висшето образование

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Учебна
2017/2018г.

Училищен
бюджет

Постоянен

Повишен брой учители с ПКС и
участия в обучения

ПГТ

Създаване на възможност за повишаване на
Училищен
постигнатата професионално- квалификационна бюджет и лично
степен
финансиране
от учителите

Учебна
2017/2018г.

ПГТ и учители

Включване в програми и проекти за образователни
мобилности за повишаване на квалификацията
в други страни на ЕС и др

Учебна
2017/2018г.

ПГТ
НА РЧР

Програми на
ЕС

Участие на учителите в електронната европейска
платформа за училищно партньорство etwinning, в
ролята й на неизчерпаем източник на добри
педагогически практики

Училищен
бюджет

Постоянен

ПГТ
Повишаване броя на
регистрираните в портала учители,
регистриране на нови проекти

Повишаване на изискванията към Създаване на условия за обмен на практики между
работата на учителя
преподаватели от училища с еднакви или сходни

Училищен
бюджет

Учебна
2017/2018г.

Внедрени добри практики и
отчитане на резултати

Училищен
бюджет

Учебна
2017/2018г.

професионални направления
европейски мащаб

в

национален

и

Засилване на училищната контролна дейност и
измерване на резултатите

ПГТ и други
образователни
институции

ПГТ

Дейност 4 Повишаване на привлекателността на учителската професия и осигуряване на приемственост
Привличане на млади учители и Поетапно повишаване на заплащането и престижа
преподаватели
по на учителската професия с цел привличане на
общообразователна
и млади учители в гимназията
професионална подготовка
Подпомагане на новоназначените учители по
методически обединения и ръководството

Включване в програми и проекти за образователни
мобилности за повишаване на квалификацията в
други страни на ЕС и др.
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Постоянен

Осигурена приемственост

ПГТ

Постоянен

Допълнително стимулиране за
повишаване на мотивацията

ПГТ, МОН,
Община

Постоянен

Повишен брой лица, възползвали
се от инструментите на Програма
„Еразъм+"

Септември
2017г.

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Поетапно освобождаване на достигналите право на
НП
пенсия
„Оптимизация на
Морални и материални награди

МОН, ПГТ

Постоянен

Подпомагане учителите на
всички етапи от тяхното професионално развитие,
независимо от тяхната област
на специализация
Осигурена приемственост

Увеличен
училищен
бюджет

училищната
мрежа”
Училищен
бюджет и
спонсорство

Програми на
ЕС

ПГТ

ПГТ
НА РЧР

Дейност 5 Разширяване на участието и отговорностите на социалните партньори в професионалното образование и обучение
Повишаване на качеството на
ПОО на местно равнище

ПГТ и
общественост

Активно
включване
на Обществен съвет
обществеността и социалните
партньори в организацията и
провеждането
на
професионалното образование
и обучение,
прилагайки Сътрудничество
с
общинска
и
областна
нормативната уредба- ЗПУО и администрация, фирми и обществени организации
ЗПОО

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Учебна
2017/2018г.

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Постоянен

ПГТ и
общественост

Мерки за развитие на професионалното обучение в
работна среда, вкл. чрез организиране на стажове в
предприятия по време на обучението

Допълнително
финансиране не
е необходимо

Постоянен

ПГТ и
общественост

Създаване на система за външно оценяване на
придобитите професионални компетентности в
гимназията и квалификационния център с
участието на работодателите и браншовите
организации

Училищен
бюджет

Постоянен

ПГТ и МОН

Дейност 6
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
Участие на училището в
проекти по програми на ЕС за
насърчаване
на
трансграничната образователна
мобилност
съобразно
европейските инструменти за
прозрачностна резултати
валидиране
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Разработване и управление на проекти по Програма
"Еразъм+" чрез изпълнение на дейности в Ключова
дейност 1: Образователна мобилност за граждани

ЕК

Учебна
2017/2018г.

Повишена
квалификация
на ПГТ и ЦРЧР
педагогическите специалисти чрез
участие в КД 1

Насърчаване на трансграничната мобилност на
учителите и на останалите педагогически специалисти с
цел повишаване на квалификацията и обмен на добър
педагогически опит

ЕК

Учебна
2017/2018г.

Повишен брой лица, възползвали ПГТ и ЦРЧР
се от инструментите на Програма
„Еразъм+"

Разширяване използването на Европейската система за
идентифициране, оценяване и сертифициране на знания,
умения и компетентности - документите Европас
и
Европейски паспорт на уменията

ЕК

Учебна
2017/2018г.

Повишаване броя на издадени
Европас документи

ПГТ и ЦРЧР

Дейност 7 Осигуряване на леснодостъпни и висококачествени услуги за кариерно ориентиране на учащи и възрастни
Подобряване на сътрудничеството Провеждане на дейности с центровете за развитие и Училищен бюджет
между заинтересованите страни
кариерното ориентиране

Учебна
2017/2018г.

Повишаване броя на
проведените срещи за кариерно
консултиране на ученици

ПГТ и
организации

и Училищен бюджет

Учебна
2017/2018г.

Повишаване броя на
проведените срещи за кариерно
консултиране на ученици

ПГТ и
организации

Събиране на информация за постиженията на Училищен бюджет
обучаемите при чиракуване, производствена практика и
обучение чрез работа (дуално обучение)

Учебна
2017/2018г.

Провеждане на
университети
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дейности

с

висши

училища

ПГТ и
организации

