Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”
гр.Попово, ул.”Раковска “, №1, тел:0608/4-65-51
e-mail sst_58@abv.bg , www.pgss-popovo.com

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
С ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА
ПГСС „Н. ПУШКАРОВ”

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Във връзка със Заповед на Директора на ПГСС „Н. Пушкаров” е
създадена комисия, която да изготви план за дейностите по реализиране на поставените
цели в Стратегията за развитие на ПГСС „Н. Пушкаров”
ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:
Председател: Росица Радева Стефанова - Главен учител по общообразователна
подготовка
Членове: Стоян Минчев Минчев - Главен учител по професионална подготовка

№
1.

Дейност

финансиране

Изработване и утвърждаване на Делегиран бюджет
цялостна концепция за провеждане
на образователния процес –
Правилник за дейността на

Срок
До
15.09.2017г.

Отговорник
Директор, ЗДУД,
ЗДУПД,
председатели
на

комисии

училището,
Правилник за
вътрешен трудов ред, Етичен
кодекс,
План
за
квалификационна дейност, План
към стратегията за учене през
целия живот, Програма за
предоставяне
на
равни
възможности и.., Правилник на
общежитието,
План
за
насърчаване на грамотността,
Спортен календар, План за
работа
на
ПС,
План
за
образователна интеграция на
деца и ученици от етническите
малцинства, План за осигуряване
качество на професионалното
образование, План за работа на
координационния
съвет
за
справяне с тормоза, План за
осигуряване с ИКТ
Осигуряване на възможности за
обезпечаване на част от учениците
от 8- ми клас с безплатни учебници,
като такива се предоставят в
Училищната
библиотека
и
общежитието.
Разширяване и модернизиране на
компютърна система за управление
на методическата дейност.
Използване
на
иновативни
педагогически методи и форми за
предаване и преподаване и на
знания.

Делегиран бюджет, 30.10.2017г.
собствени приходи

Директор

Делегиран бюджет, 06. 2018г.
собствени приходи

Директор

5.

Формиране на групи по интереси и
групи
за
преодоляване
на
обучителните
затруднения
по
проект „Твоят час“ и мотивация за
участие на учениците

ОП
„Наука
образование
интелигентен
растеж“

6.

Обновяване и оборудване на
сградния фонд и прилежащите
пространства.
Обогатяване
и
разширяване
на
кабинетната
система.Обогатяване
и
разширяване на екстериора.
Участие в квалификационни форми
на педагогическия състав.

ОП „Региони
растеж“

2.

3.

4.

7.

Делегиран бюджет

По график на Председатели на
МО
МО, педагогически
специалисти

и м. 09-10
за 2017г.

Директор,
педагогически
специалисти

в 12.2016 - 06. Екип по проекта,
2018 г.
Директор

Делегиран бюджет, По график на
собствени приходи
РУО
съгласно
Плана
за
квалификаци
онната

Директор,
Председатели на
МО, педагогически
специалисти

дейност
8.

Участия на ученици в конкурси, Делегиран бюджет, По график на
състезания и олимпиади
собствени приходи
МОН и РУО
гр.
Търговище и
съгласно
Националния
календар на
МОН

9.

Разработване,
спечелване
реализиране на национални
европейски проекти.

10.

Продължаване на работата по Министерство
национални и оперативни програми образованието
ЕСФ

11.

Продължаване на традицията за Дарения
провеждане на благотворителни
Коледни и Великденски базари

Директор, ЗДУД,
ЗДУПД,
педагогически
специалисти

и Фондове на ЕС, При
Директор
и община, дарения
публикуване
на покана от
съответната
институция
на При
и публикуване
на покана от
съответната
институция
12.2017г.
04.2018г.

Директор

Педагогически
специалисти

12.

Провеждане на вътрешноучилищни Делегиран бюджет, Съгласно
ЗДУПД,
състезания по професии
самофинансиране
годишния
педагогически
план
на специалисти ПП
ПГСС

13.

Провеждане на училищни празници Делегиран бюджет, Съгласно
Педагогически
съгласно Годишния план на самофинансиране
годишния
специалисти
училището
план
на
ПГСС

14.

Сключване на договори с фирми за
провеждане
на
учебната
и
производствена
практика
на
учениците на реални работни места.

10.2017г.
-

05.2018г.

ЗДУПД,
педагогически
специалисти ПП

15.

Организиране на информационни Делегиран бюджет, Съгласно
Директор, ЗДУД,
дейности в училището на районно и самофинансиране
годишния
главни учители
градско
ниво
за
учители,
план
на
администрация и ученици
ПГСС

16.

Организиране
на
културни Делегиран бюджет, Съгласно
ЗДУД,
празници в училището на районно и самофинанси-ране
годишния
педагогически
градско ниво
план
на специалисти
ПГСС

17.

Създаване на организация за Делегиран бюджет, м. 12.2017- м. Директор, комисия
отбелязване 60- годишния юбилей

на училището.

самофинансиране

04.2018

18.

Организиране
на
спортни Делегиран бюджет,
състезания по различни видове самофинансиране
спорт, домакин на които е
училището.
129 ПМС
Участия в районни и общински
спортни състезания.

19.

Управление на проекти по програма Финансиране
„Еразъм +“ с чуждестранни програмата
партньори, ключова дейност КА1

20.

21.

22.

23.

24.

за юбилея

Съгласно
Педагогически
годишния
специалисти
по
план
на ФВС
ПГСС
и
спортния
календар на
МОН

от
м. 07. 2017

Директор, екип по
проекта

Популяризиране на добри практики
и възможности за участие в мрежи
за включване на родителите и
местната общност в мерки за
предотвратяване
на
преждевременното напускане на
училище.
Насърчаване
включването
в
образованието на рискови групи и
развиване
на
приобщаващото
образование.

Делегиран бюджет, Съгласно
ЗДУД,
класни
самофинансиране,
годишния
ръководители
дарения от УН
план
на
ПГСС

Завръщане на преждевременно
напусналите
училище
към
формалната система на образование
и обучение чрез използването на
задочната форма на обучение
Развиване
ефективността
на
връзката училище-бизнеспартньор с
цел подобряване качеството на
професионалното образование и
конкурентноспособността
на
кадрите на пазара на труда.
Съвместна
работа
с
неправителствени
организации,
които включват в дейността си
работа с подрастващи

Делегиран бюджет

06.201707.2018г.

ЗДУД

Самофинансиране,
дарения

През
годината

Директор, ЗДУПД,
главен учител ПП

Самофинансиране,
община, НПО

През
годината

ЗДУД,
главен
учител ОЗП

Делегиран бюджет, Съгласно
ЗДУД,
самофинансиране,
годишния
педагогически
дарения от УН
план
на специалисти
ПГСС

25.

Информираност на родителите за
основните нормативни и училищни
документи

09.2017г.

Директор, класни
ръководители

26.

Популяризиране постиженията на Самофинансиране
учениците и учителите

През
годината

Директор,
педагогически
специалисти,
поддържащи сайта
и ФБ страницата

Настоящият план е приет на ПС с протокол №1 от 15.09.2017г.

