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ПЛАН
ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ
В ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово
ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 ГОДИНА

Мярка

1

№
по
ред

Дейности

2

3

Очаквани резултати

4

Срок

5

Отговорни институции и
организации

9

Приоритетно направление 1: Осигуряване на качество и ефективност на ПОО

Мярка 1. Осигуряване
на възможност за
организиране на
професионално
образование и обучение

1.

1.

Подготовка за външно оценяване на
знания, умения и
компетентности на учениците и
обучаваните по професионална
подготовка

2.

Провеждане на изследване сред
работодателите за определяне на
потребностите от работна
сила с определени
характеристики;

Мярка2.Усъвършенства
не на системата за
управление на
качеството на ПОО.

Мярка 3. Създаване на
предпоставки за
материална осигуреност
на професионалната
подготовка

Приемане и прилагане на държавен
Създадени са условия за качествено
стандарт за организиране, провеждане
провеждане на професионалното
на професионално образование и
обучение в ПГСС „Никола
обучение .
Пушкаров“.

1.

2.

Разработване на практически
задания и изпитни билети за
провеждане на ДКИ.

Проведено изследване сред
работодателите.

2018
Директор

2018/2019

Директор, ЗДУПД,
изпитни комисии

ежегодно

Директор, ЗДУПД
,учители по
професионална
подготовка

Обновяване и модернизиране на МТБ
в ПГСС „Никола Пушкаров“-, вкл.
ИКТ и инфраструктурата.

Продължаване на обновяването и
модернизирането на МТБ на ПГСС
„Никола Пушкаров“.

Директор, ЗДУПД
,учители по
ежегодно общжообразователна и
професионална
подготовка

Осигуряване на електронно учебно
съдържание по предмети/модули за

Разработване /закупуване/
електронно учебно съдържание по

ежегодно

Директор, ЗДУПД
,учители по

професионална подготовка

Мярка 4. Развитие на
система за
актуализиране и
допълване на
квалификацията на
учителите и
преподавателите по
професионална
подготовка по
специалността им от
висшето образование и
подкрепа за кариерно
развитие

1.

2.

Създаване на постоянно действаща
система за актуализиране и допълване
на квалификацията на учителите и
преподавателите по професионална
подготовка по специалността им от
висшето образование

предмети/модули за професионална
подготовка в ПГСС „Никола
Пушкаров“.
Създадена и функционираща
система за актуализиране и
допълване на квалификацията на
учители и преподаватели по
професионална подготовка.

професионална
подготовка

2018

Директор, ЗДУД ,гл.
учител

2019г.

Сътрудничество между институциите
в системата на ПОО, бизнеса и
висшите училища за подобряване
Подписано споразумение за
квалификацията на учителите и
сътрудничество; сключени договори
ежегодно
преподавателите по професионална
за партньорство между
подготовка във връзка с въвеждането
професионални училища и бизнес.
на нова техника и нови
производствени технологии

Директор, ЗДУПД
,учители по
професионална
подготовка

Приоритетно направление 2: Подобряване на възможностите за достъп до ПОО

Мярка 1- Разработване
на мерки за
стимулиране на
включването на ученици
в професионална
подготовка по професии
с І и ІІ СПК

1.

2.

Създаване на регламент за
осигуряване на допълнителни
стипендии от страна на бизнеса за
учениците, доказали висока
мотивация при обучението по
професията

Създаване на регламент за
допълнителни стипендии, осигурени
от бизнеса за учениците, доказали
висока мотивация при обучението по
професията.

2018-19

Приоритетно включване в програми
за модернизиране на професионални
училища, осъществяващи обучение по
професии с І и ІІ СПК

Участие в програми за
модернизиране на
ПГСС „Никола Пушкаров“.

ежегодно

организации на
работодатели,
браншови организации

община Попово,
Директор

3.

1.

Мярка 2. Осигуряване
на професионална
подготовка на ученици
и на лица със СОП

2.

3.

Мярка 3. Осигуряване
на леснодостъпни и
висококачествени
услуги за кариерно
ориентиране на учащи и
възрастни

1.

2.

Подобряване на съответствието
между подготовката и потребностите Изготвени предложения за държавен
от работна сила при изготвяне на
план-прием с оглед балансирането
ежегодно бизнеса
предложения за държавен план-прием
му по видове подготовка и по
с оглед балансирането му по видове
професии.
подготовка и по професии
Продължаване изпълнението на
програми за осигуряване на достъпна
архитектурна среда в
професионалните училища

Изграждане на достъпна
архитектурна среда

2018-19

община, Директор

Разработване на нови учебни
програми и модули за професионална
подготовка за осъществяване на
включващо обучение по професия, по
част от професия или за усвояване на
конкретни умения в съответствие с
индивидуалните възможности и
потребности на учениците със СОП

Разработване на учебни програми и
модули за работа с ученици със
СОП.

Учители по
професионална и
2018/201
общообразователна
9
подготовка, ресурсен
учител, педагогически
съветник

Допълнителна квалификация на
учителите за работа с ученици и
възрастни обучаеми със СОП

Разработване на програма за
допълнителна квалификация на
учителите от ПГСС „Никола
Пушкаров“ за работа с ученици със
СОП

ежегодно

Директор, учители,
ресурсен учител

Усъвършенстване на координацията и
Работеща вътрешно интегрирана
сътрудничеството между системите за
система за кариерно ориентиране на ежегодно
кариерно ориентиране в
учащи и възрастни.
образованието и в заетостта.

висши училища,
социални партньори

Създаване и прилагане на модели за
сътрудничество между средните и

Създадени и приложени модели за
сътрудничество между средното и

ежегодно

висши училища,

висшите училища, обучаващи
институции и бизнеса

3.

висшето образование и
институциите представящи
изискванията на пазара на труда.

Разработване и прилагане на модели Разработени и приложени модели за
за ранно кариерно ориентиране на
ранно кариерно ориентиране на
застрашените от отпадане ученици и застрашените от отпадане ученици и
допълнителна подкрепа за
допълнителна подкрепа за
повишаване на знанията на ученици с повишаване на знанията на ученици
нисък успех
с нисък успех.

социални партньори

социални партньори,
2018-19

Директор, ЗДУПД,
учители

Приоритетно направление 3: Засилване участието и отговорностите на всички заинтересовани страни за осигуряване на кадри с
необходимата за икономиката квалификация.

1.

Разширяване на мрежата от
предприятия/икономически субекти,
участващи в провеждането на
практическо обучение на учениците
съвместно с бизнеса

Настоящият план е актуализиран от комисия в състав :
Председател: ……………………………………….
/Миглена Миланова/
Членове:
1.

……………………………………………….
/Стефка Колева/

2. ………………………………………….

Изградена мрежа от
предприятия/икономически субекти,
ежегодно
участващи в провеждането на
практическо обучение на учениците
съвместно с бизнеса

Директор, ЗДУД
,ЗДУПД, учители,
социални партньори,
работодатели

/Йонка Господинова/

3. ………………………………………………
/Светла Николаева/
4. …………………………………………..
/Мариана Цанева/
Настоящият план е приет на ПС №17 от 11.09. 2018г. и утвърден със Заповед №1559 от 12.09.2018г. на Директора на ПГСС „ Н. Пушкаров“
гр. Попово

