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Раздел I 

 

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

1.1 Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 

съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното 

образование(ЗПУО) и държавните образователни стандарти(ДОС) за да отговорим 

на предизвикателствата на времето, в което живеем. 

1.2 Осигуряване на оптимални условия за формиране на добре подготвени млади хора, 

както за личностна, така и за социална реализация в съответствие с динамиката на 

съвременното общество.  

1.3 Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и 

тяхното практическо приложение в целия образователен процес. 

1.4 Успешна реализация на различни национални и международни проекти.  

1.5 Изграждане на стабилни партньорства с бизнес средите в сферата на леката 

промишленост и услугите. 

1.6 Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за 

общуване и правилно поведение в обществото. 

1.7 Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно 

виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем 

България в просперираща европейска държава. 

1.8 Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот.  

1.9 Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко 

изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена 

реализация. 

1.10 Възпитание и обучение, според Държавните образователни потребности и 

стандартите на ЕС в духа на демократичните ценности. 

1.11 Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и 

създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот. 

1.12 Развиване на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби и 

креативност.  

 

 

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

            Утвърждаване на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн като 

конкурентноспособно училище, способно да формира у учениците национални и 

общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална 

реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум 

и обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, 

загриженост и зачитане на човешкото достойнство. Прилагане на творческо и критично 

мислене при осъществяване на учебно възпитателния процес за утвърждаване на младия 

човек, като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез 

висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за 

активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и 

отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. 

 

2.1 ПГТМД - ВАРНА ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като отговаря на 

европейските изисквания за  предоставяне на висококачествено професионално 

образование. 



2.2 Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 

приложат стандартите на ЗПУО. 

2.3 Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане 

на заложените в нашата мисия приоритети. 

2.4 С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 

образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, екип, 

който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на учениците, имащи 

необходимост от приобщаване и социализация. 

2.5 Ще изработим и ще се ръководим от Етичния кодекс на училищната общност, в 

създаването на който участват ПС, Обществения съвет.  

2.6 Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебни процес, като 

инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана 

помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и 

интереси. 

2.7 Ще продължим да работим активно по програми и проекти он Европейския съюз, като 

създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните 

семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности. 

2.8 Ще продължим да обогатяваме книжния фонд на библиотеката, като я превърнем в 

място за отдих и творчество. 

2.9 За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим 

инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции. 

2.10 Утвърждаване на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – гр. 

Варна, като модерно и конкурентно училище, способно да формира у учениците 

национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и 

реализация. 

2.11 Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия персонал. 

2.12 Обособяване на педагогическия и непедагогическия персонал като екип от 

високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на 

човешкото достойнство. 

2.13 Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на учебно 

възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и 

на света. 

2.14 Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно 

взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и 

отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. 

2.15 Следваме девиза на гимназията: „Младост, творчество и професионализъм!“. 

  

 

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

3.1 Превръщане на училището в желана територия за учениците. 

3.2 Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и професионалната 

подготовка. 

3.3 Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на 

учениците.  

3.4 Ефективно изучаване на чужди езици. 

3.5 Определяне на национално, културно и историческо самосъзнание и възпитаване на 

учениците в дух на родолюбие и уважение на човешките права и свободи. 

3.6 Повишаване квалификацията на учителите. 

3.7 Ефективна управленска дейност. 



3.8 Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

 

4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

4.1 Усъвършенстване работата с изоставащите ученици и учениците със СОП. 

4.2 Мерки и дейности за намаляване на преждевременно напусналите образователната 

система. 

4.3 Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от 

всеки възпитаник. 

4.4 Защита личностното достойнство на учениците. 

4.5 Обогатяване на материалната база. 

4.6 Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови 

форми и методи на обучение. 

4.7 Интегриране и социализиране на учениците от уязвими групи 

4.8 Максимално отчитане интересите, възможностите, желанията и потребностите на 

учениците при разработване на възпитателната работа; 

4.9 Популяризиране дейността на гимназията, издигане на нейния престиж и 

утвърждаване на облика й и чувството на принадлежност на всеки неин възпитаник; 

4.10 Предоставяне на равни образователни възможности на лица от уязвими групи; 

 

 

5. ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

5.1 Акцентиране върху професионалната подготовка, като приоритет при обучението. 

5.2 Повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа при подобряване 

организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, 

компетентност и квалификация на педагогическите кадри. 

5.3 Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност. 

5.4. Повишаване качеството на педагогическия и административен контрол. 

5.5. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в 

решаване на училищните проблеми. 

5.6 Участие в национални и европейски програми и проекти. 

5.7 Интегриране на ученици със специални образователни изисквания. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

А: ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ В УЧЕБНО-

ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И СЪЗДАВАНЕ БЛАГОПРИЯТНИ И 

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

№ Дейност Срок Отговаря 

1 Кадрово  осигуряване на  учебната 

година 

септември 

2022 г. 

Директор 

2 Хигиенизиране на училището. септември 

2022 г. 

Домакин 

3 Изготвяне  и  утвърждаване на 

училищния учебен план 

септември 

2022 г. 

Комисия                                                                  

(приета на заседание на 

ПС с Протокол 

№14/13.09.2022 г.) 

4 Разпределяне на новопостъпилите  

ученици в  паралелки и групи. 

септември 

2022 г. 

Директор                                                                  

(приета на заседание на 

ПС с Протокол 

№14/13.09.2022 г.) 

5 Изготвяне на Списък -  Образец №1. 

 

септември 

2022 г. 

Директор 

6 Изготвяне на учебни програми, 

годишни разпределения  на учебния 

материал  по РПП, утвърждаване.                               

септември 

2022 г. 

Учителите 

7 Изготвяне на седмично разписание, 

съобразено с Наредба 10/19.06.2014 г.  

на МЗ. 

септември 

2022 г. 

Комисия за изготвяне 

на седмичното 

разписание в ПГТМД 

8 Планиране дейността на МО и 

постоянните комисии, дейността на 

училището. 

септември 

2022 г. 

Председатели на МО, 

времени и постоянни 

комисии  

9 Изготвяне на необходимата учебна  

и училищна   документация, 

електронен дневни и сайта на 

училището. 

септември 

2022 г. 

Класни ръководители, 

преподаватели, 

Програмист – база 

данни 

10 Провеждане на „входно равнище“ и 

„изходно равнище“. Анализ на 

резултатите и запознаване на 

родителите и учениците. 

Предприемане на мерки за 

отстраняване на пропуските. 

септември, 

юни 

Учителите 

11 Часовете по учебната и 

производствената практика да станат 

място за превръщането на 

теоретичните  познания в 

практически умения.  

постоянен Учителите 

12 Да се планира спортната дейност в 

гимназията чрез изготвяне на спортен 

септември 

2022 г. 

Комисия за 

организиране спорта и 



календар.   туризма в ПГТМД 

 

Б: СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

№ Дейност Срок Отговаря 

1 Технологизиране на информацията в 

работата на ПГТМД. 

септември 

2022 г. 

Програмист 

2 Получаване на санитарно разрешително 

за началото на учебната година. 

14.09.2022 г. Директора 

3 Провеждане на начален и периодичен 

инструктаж на ученици, учители и 

служители за работа в работилници, 

компютърни  кабинети е физкултурен 

салон. 

постоянен Учителите 

4 Работа на учителския екип с всички 

ученици за създаване на атмосфера за 

недопускане рушене и унищожаване на 

придобитото имущество. Изготвяне на 

график за дежурство. Осигуряване на 

пропускателен режим, предвид 

безопасността на учениците и спазване 

реда в училище. 

Постоянен дежурните 

преподаватели 

и класните ръководители 

 

5 Осигуряване учебния процес с учебно-

технически средства. 

Постоянен Директора 

6 Изготвяне на план за работа при зимни 

условия за осигуряване на нормален 

учебен процес. 

31.10.2022 г. Комисия по БД и ОБЗУ 

7 Изработване на план за гражданско 

образование и възпитание на учениците. 

14.09.2022 г. Председател на 

комисията по 

гражданско образование 

  

В: ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА СЕ РЕАЛИЗИРА ЧРЕЗ УЧЕБНО-

ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, ИЗВЪНКЛАСНАТА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА 

ДЕЙНОСТ, РАБОТА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ И МЕТОДИЧЕСКИТЕ 

ОБЕДИНЕНИЯ, ВРЪЗКАТА НА УЧИЛИЩЕТО И СЕМЕЙСТВОТО И 

ОСТАНАЛИТЕ СОЦИАЛНИ ФАКТОРИ. 

 

І. Възпитателната работа е неделима част от плана на класния ръководител и 

дейността на ПС. Тя ще се реализира в следните насоки: 

1. Усъвършенстване на учебно-възпитателния процес чрез подобряване формите и 

средствата на работа и с акцент върху гражданското образование. 

2. Работа по подготовка и формиране на личности, образовани с високоотговорно 

поведение, адекватно ориентирани в динамично  променящия се съвременен свят. 

3. Осъществяване на действаща връзка с родители, обществения съвет в ПГТМД, 

обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и 

привличането им за подпомагане на учебните дейности и МТБ в училище. 

4. Повишаване компетентността на класните ръководители чрез различни форми 

на вътрешно училищна квалификация. 



5. Чрез учебно-възпитателната работа, младите хора да се утвърдят като граждани 

на България и Европейския съюз; да се повиши адаптирането им към изискванията на 

гражданското общество. 

 

ІІ. Дейности и мероприятия  

Осъществяват се съгласно плана за работа на: 

 комисията за съхраняване паметта на училището и художествено творческа 

дейност /приложение 1/; 

 плана за работа на МО на класните ръководители /приложение 2/ 

 плана за работа на МО на преподавателите по общообразователна подготовка 

/приложение 3/; 

 плана за работа на преподавателите по обща, отраслова и специфична 

професионална подготовка /приложение 4/. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. 

ТЕМИ И ГРАФИК ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ 

Заседания на педагогическия съвет, съгласно плана за работата на ПС 

/приложение 5/ 

 

 

РАЗДЕЛ ІV. 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Цел на контролната дейност 

Прилагане на държавните образователни стандарти, степента за образование и 

общообразователния минимум. Повишаване качеството на учебно-възпитателния 

процес. 

 

Обект и предмет на контролната дейност 

1. Учебната и педагогическа дейност на учителите; 

2. Дейността на учителите по практика, на работниците в производствената дейност, на 

материално- отговорното  лице  в склада за материали и готова продукция. 

3. Дейностите по снабдяване на учебното производство с необходимата документация и 

материали. 

4. Дейностите свързани с охраната на труда и противопожарна охрана. 

5. Работата на непедагогическия персонал.  

6. Воденето и съхраняването на документацията по трудовоправните отношения с 

персонала. 

7. Снабдяването на гимназията с учебна и училищна документация, необходима за 

учебния и производствения процес, снабдяването с учебно-технически средства и 

материали. 

8. Изпълнението на текущите и основните ремонти. 

9. Подготовката,  провеждането и изпълнението на процедури по ЗОП; разширяването и 

обогатяването на материално-техническата база. 

10. Спазване на Инструкцията за прилагане на системите за финансово управление и 

контрол на бюджетни средства в публичния сектор. 

11. Изпълнението на плановете за действие на гимназията при природни бедствия и 

аварии. 

 



Форми на контролната дейност: 

- педагогически проверки: 

 превантивни; 

 тематични; 

 текущи. 

- административни проверки: 

 на училищната документация, свързана с учебния процес; 

 на друга документация: техническа и технологична, документи за материалите и 

стоковите дейности, по трудово-правните отношения с персонала, свързана с 

финансовата дейност;  

- проверки на социално-битовата и стопанска дейност: 

- проверка по спазването на: 

 правилника за вътрешния трудов ред в училището; 

 правилника за дейността на училището; 

 изготвените графици; 

 правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд; 

 седмично разписание; 

- проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от ИО на 

МОН и МОН. 

 

Дейности и мероприятия  

Осъществяват се съгласно плана за контролна дейност на директора / приложение 6/ и 

плана за контролна дейност на помощник-директора / приложение 6.1 /.  

 

 

РАЗДЕЛ V. 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Квалификационната дейност в ПГТМД  

Организирана по МО, предметните комисии и по плана на комисията по 

професионално  ориентиране и квалификационна дейност. Формите са: 

самообразование, семинари, открити уроци, практикуми, лектори, научно-практически 

конференции и др. 

 

Дейности и мероприятия  

Осъществяват се съгласно плана на комисията по професионално ориентиране и 

квалификационна дейност / Приложение 7 и Приложение 7.1/. 

 

    

РАЗДЕЛ VІ. 

ПРИОРИТЕТИ И ФОРМИ НА РАБОТА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

Гражданското образование да залегне в разпределенията по предмети и в часа на класа 

– в план на комисията с цел  създаване на модели на поведение за активно участие в 

демократичния процес. 

 

 

Акценти на гражданското образование в ПГТМД  

 Здравно образование 

 Превенция на зависимости: наркомания, алкохол и тютюнопушене 



 Сексуално образование и превенция на СПИН 

 Умения за разрешаване на конфликти и водене на спорове 

 Икономическа култура 

 Професионално образование и подготовка за кариерно развитие 

 Религиозна толерантност и култура 

 Етика в междуличностните отношения 

 Уважение към общочовешки ценности и постижения 

 Културна идентичност и разнообразие 

 Формиране на национална принадлежност и самочувствие 

 Социализация на младата личност 

 

 

Дейности и мероприятия     

Осъществяват се съгласно плана на комисията по гражданско образование. 

/Приложение 8/. 

 

РАЗДЕЛ VІІ. 

ФОРМИ НА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА 

СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 

        

Цели: 

1. Да наблюдава развитието на учениците и при установяване на насилие или 

тормоз да реагира своевременно за отстранявате на проявата. 

2. Свеждане до минимум или ликвидиране на такива прояви, като формите на 

насилие – физическо, вербално, психическо. 

3. Реална оценка на ситуацията за вида тормоз: физически, вербален, психически и 

социален. 

4. Бързо и ефективно да установява ролите на тормоз в рискови ситуации: мъчител, 

помощник на учителя, подкрепящ мъчителя, защитник на жертвата, страничен 

наблюдател на жертва. 

5. Съвместна работа с родители. 

6. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случай на тормоз в училище. 

    

    

Дейности и мероприятия     

Осъществяват се съгласно плана на Координационния съвет /Приложение 12/. 

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ. 

ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ 

УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

1. Задачи: 

* формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешната адаптация към живота; 

* прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да 

възникнат в и около него; 



* осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата; 

* поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на 

съответните органи, сили и средства в случай на необходимост; 

* формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, 

отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на 

практически умения за оказване на първа помощ. 

2. Форми на работа: 

* теоретическо и практическо обучение на учениците; 

* провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите; 

* превантивна работа. 

3. Дейности и мероприятия                                                                                            

 Дейността на комисия по безопасност на движението и осигуряване на безопасни 

и здравословни условия на труд в ПГТМД  е насочена към: 

- Спазване на задължителните мерки за ограничаване на рисковете от 

разпространение на Ковид 19 

  Адекватно поведение  в ежедневните контакти с техниката, природата и хората; 

  Запознаване на учениците с основните опасности, способите за преодоляването 

им и защитата на човека от въздействия с опасен характер; 

 Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез 

изучаване на правилата за движение по пътищата с активната подкрепа на родители и 

учители; 

  Определяне на поведение при екстремни ситуации, застрашаващи живота, 

възпитаване на отговорна отношение; 

  Придобиване на умения за оказване на първа помощ;                       

Ограничаване достъпа на съмнителни лица в училище, чрез рационален 

пропускателен режим.         

 

Дейности и мероприятия     

Осъществяват се съгласно плана на комисия по безопасност на движението и 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд /Приложение 9/.  

 

РАЗДЕЛ ІХ. 

ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ДЕЦА В 

РИСК 

 

Дейността на комисия за работа с деца в риск наблюдава и проследява учениците, които 

са в потенциален риск от отпадане в ПГТМД.  Работи индивидуално с ученици в риск, 

като осъществява и поддържа  системни връзки с класните ръководители и родителите 

на застрашените ученици.  

Дейности и мероприятия     

Осъществяват се съгласно плана на комисията за работа с деца в риск 

/Приложение 10/. 

 

 

РАЗДЕЛ Х. 

ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА КОМИСИЯТА ПО СПОРТ И ТУРИЗЪМ 

Дейността на комисия по спорт и туризъм е да подпомага и насочва учениците към 

здравословен начин на живот и развиване на физическите им умения и качества, любов 

към природата, отдалечаване от вредните влияния.  



Дейности и мероприятия     

Осъществяват се съгласно плана на комисията по спорт и туризъм и спортния 

календар на ПГТМД /Приложение 11/. 

 

 

РАЗДЕЛ ХІ. 

ПРИОРИТЕТИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ, 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

 

1. Взаимодействие с родители 

 -  Провеждане на родителски срещи 

Отг. :  Директор, учителите  

 

- Избор на „Обществен съвет“  и ангажиране на членовете в решаване проблеми в   

класовете и съдействие при провеждане на общоучилищни или мероприятия на клас. 

      Отг. Заместник директор,  Кл. Ръководители 

 

2. Взаимодействие със социалната среда 

- контакти с обществени, културни и научни институции с цел обогатяване  на 

учениците: театър, обсерватория, музей, научни общества; 

 

- използване на предоставените от РИОКОЗ база, филми и др.; 

- участие в регионални, национални и международни програми. 

Отг.: Учителите 

- установяване контакти с фирми за обогатяване на МБ и провеждане на 

производствена и учебна практика; 

Отг. Заместник директор, учителите 

 

- връзка с Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"; 

Отг. : Директор, Заместник директор 

 

- Превенции на рисковото поведение на ученици във възраст от  ІХ клас в направление: 

трафик на хора; психоактивни вещества; насилие; безопасен интернет. 

 

- Центрове и кабинети към: Местна комисия за борба с противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни в община Варна; Превантивно-информационен център 

„Младост“; Дирекция „Превенции“. 

Отг. : Психолога на ПГТМД 

 

- Връзка с РУО            

Отг. : Директор 

 

РАЗДЕЛ ХII 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕТО В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

 

През предстоящата учебна година стои една голяма задача – да опазим здравето 

на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в 

условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на 

COVID-19. 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKi8XJm-vOAhUDVxQKHXyMC3cQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nspbzn.mvr.bg%2F&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D90.154.146.26%26ts%3D1472631396323658%26auth%3Daxhldfboero7cbdilsx3wbav6hfrmgsg%26rndm%3D0.24943891670644014&v6s=2&v6t=66213&usg=AFQjCNFIg3z4piqA1EDY0Gq-LzZMOnxH8A&sig2=uOkYL0sBmn1gBD7eNQMCXw


1. Доколкото е възможно да направим училището максимално безрискова среда, 

това предполага училището да реализира набор от мерки за намаляване рисковете от 

предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и 

социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция на 

образованието; 

2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял 

или със съмнение за COVID-19; 

3. Да имаме готовност при констатиране на случай на заболял ученик/ци от даден  

клас/класове, при влошаване на пандемичната ситуация в страната и решение на 

здравните власти, обучението на даден клас/класове или цялото училище да премине 

към  обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС),  чрез  използване на 

електронната платформа Classroom със създадените акаунти в @edu.mon.bg; 

4. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от 

рисковите групи; 

5. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за 

учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради 

карантиниране;  

6. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме 

ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация; 

7. Да използваме кризата като възможност за иновиции и подобряване на 

педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и 

взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, 

родители и ученици, за дооборудване и др.  

 

 

 

ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ  

ТЪРЖЕСТВА, ИЗЛОЖБИ, КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ 

 

№ Дейност  Период  Отговорник за 

провеждането 

1 Подготовка за тържественото 

откриване на учебна 2022/ 2023 година 

12.09.2022 г. Председател на 

комисията 

2 Подготовка и подреждане на класните 

стаи и коридорите за първия учебен 

ден. 

12.09.2022 г. Председател на 

комисията 

3 Тържествено откриване на учебната 

2022/ 2023 година. 

15.09.2022 г. Председател на 

комисията 

4 Ден на Независимостта на България – 

презентация 

21.09.2018 г. Владимир Николов 

5 Отбелязване на 475 години от 

рождението на Мигел де Сервантес.                                                                                       

септември 2022 г. Ирина Атанасова и 

Росица Димитрова     

6 Участие в конкурс обявен от 

Държавен архив Варна и РУО Варна 

„Моето училище през страниците на 

документите“.   

септември 2022 г. Владимир Николов, 

Росица Димитрова                                                                                                                                                                                                                     

7 Ден на художника. октомври 2022 г. Савка Казаларска 



8 Месец на специалност „Театрален 

грим и перуки“. Част от честванията 

на 125-та годишнина на ПГТМД. 

октомври 2022 г. Ганка 

Трендафилова 

9 Ден на народните будители – 

презентации по класове, участие в 

общоградски мероприятия и изготвяне 

на табло. 

28.10.2022 г. Владимир Николов 

10 Чествания на 125-та годишнина на 

ПГТМД. 

25.11.2022 г. Албена Свещарова 

11 Отбелязване на Международния ден 

на толерантността - 16 Ноември. 

16.11.2022 г. Силвия Вардарова 

12 Отбелязване на 195 години от 

рождението на Петко Р. Славейков 

17.11.2022 г. Владимир Николов 

13 Световния ден за  борба със спин 1.12.2022 г. Ирина Атанасова, 

Иванка Тодорова 

14 Отбелязване на Международния ден 

на правата на човека – 10 Декември 

10 декември 2022 г. Силвия Вардарова 

15 Организиране на коледно тържество 

„С ръцете си създавам“. 

декември 2022 г. инж. Галина 

Дончева, Росица 

Димитрова, Петка 

Петкова 

16 Коледен базар и благотворителни 

акции. Конкурс за коледна картичка.  

декември 2022 г. Албена Свещарова 

и Комисия по 

опазване паметта на 

училището и 

художествено– 

творческата дейност 

17 Месец на специалност „Организация и 

технология на фризьорските услуги“. 

Част от честванията на 125-та 

годишнина на ПГТМД. 

декември 2022 г. Христина Кучиева, 

Айнур Генч 

18 Тържествено отбелязване на 

коледните и новогодишните празници. 

декември 2022 г. 

  

Комисия за 

съхраняване паметта 

на училището  

и художествено-

творческата дейност 

19 Месец на специалност „Компютърно 

проектиране на тъкани площни 

изделия“. Част от честванията на 125-

та годишнина на ПГТМД. 

Януари 2023 г. Антония Попова, 

Рени Божилова 

 

20 11 януари ден на думата благодаря Януари 2023 г. класните 

ръководители 

21 Месец на специалност „Организация и 

технология на козметичните услуги“. 

Част от честванията на 125-та 

годишнина на ПГТМД. 

Февруари 2023 г. Росица Трайкова 

22 Ден в памет  на Васил Левски – 19.02.2023 г. Владимир Николов,  



презентация и табла в Актовата зала Божидар Тодоров 

23 Благотворителен първомартенски 

базар – общооучилищна изложба-

базар на мартеници и картички във 

фоайето на училището 

Март 2023 г. Учителите 

специалисти 

24 3 март - Ден на Освобождението на 

България – тържество в Актовата зала 

03.03.2019 г. Владимир Николов,  

Божидар Тодоров 

25 Отбелязване на Световния ден на 

Водата.                                                                               

22.03.2023 г. Ирина Атанасова, 

Иванка Тодорова 

26 Отбелязване на годишнината от 

избухването на Априлското въстание. 
28.04.2023 г. Владимир Николов,  

Божидар Тодоров 

27 9 май - Ден на Европа – изготвяне на 

табла от учениците от ХІ клас 

09.05.2023 г. Фатмегюл 

Портокалска    

28 Отбелязване на Световния ден без 

тютюнопушене. 

31.05.2023 г. Ирина Атанасова, 

Иванка Тодорова 

29 Месец на специалност „Моден 

дизайн“. Годишно модно ревю - част 

от честванията на 125-та годишнина на 

ПГТМД. 

Май 2023 г. Албена Свещарова 

 

30 Изпращане на зрелостниците от 

Випуск 2022/2023 

Май 2023 г. Комисия за 

съхраняване 

паметта на 

училището 

31 Отбелязване на 24 Май – Ден на 

българската просвета и култура и на 

славянската писменост с празнично 

шествие 

Май 2023 г. Виктор Илиев, 

Галина Дочева 

21 Отбелязване на 2 Юни – Денят на 

Ботев и на загиналите за свободата и 

независимостта на България. 

2.06.2023 г.                                                                                                     Росица Димитрова, 

Росица Бонева, 

Пенка Петкова 

 

 

 

 

Годишният план за дейността на ПГТМД   е приет с решение на  Педагогическия съвет, 

протокол № 14/13.09.2022 г. и е утвърден със заповед № РД 07-1309/14.09.2022 г. на 

директора на ПГТМД – Варна. 

 


