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РАЗДЕЛ І - МИСИЯ, ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
От 1904 година до ден днешен, в продължение на 114 години, училището е авторитетен център
на средното икономическо образование в Североизточна България. Като най-старо професионално
учебно заведение на територията на региона, Варненска търговска гимназия “Г. С. Раковски”
продължава да съхранява и развива традициите, свързани не само с подготовката на средни
икономически кадри, но и с възпитанието им в контекста на универсалните морални ценности,
социални норми и граждански добродетели. В продължение на повече от един век гимназията е със
собствен облик, съчетаващ традициите и новаторството в професионалното икономическо
образование. Нейната основна мисия като педагогическа институция се изразява чрез следните
аспекти:
 Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес.
 Поставяне фокуса върху развитието на личността на ученика.
 Формиране на личности с развита емоционална и рационална интелигентност, с високо ниво
на обща култура, с гражданско съзнание и поведение, които са способни на ефективна
професионална и социална реализация;
 Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на
Европейския съюз, които са заложени в стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж „Европа 2020”. Може да се твърди, че основният структуроопределящ акцент в
представяната мисия на училището през настоящата и следващите учебни години е да
адаптира за нуждите на своята образователна система трите основни приоритета на
стратегията:
 интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;
 устойчив растеж: насърчаване на екологична и конкурентоспособна икономика с ефективно
използване на ресурсите и човешкия потенциал;
 приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да
доведе до социално и териториално сближаване на отделните региони в ЕС;
 Мисията на Варненската търговска гимназия е и да осъществи своя принос за формирането на
българското общество като „общество на знанието”, съгласно изискванията за развитие на
Европейската общност и заложените приоритети в Националната стратегия на МОН за
професионално образование и обучение 2015-2020. В тази насока училището обръща специално
внимание на:
 Съдействието за създаването на чувство за европейска културна идентичност, основаваща се
на разбирането и спазването на човешките права и демокрацията, както и насърчаване на
търпимостта и уважението към други хора, религиозни убеждения, езици и култури;
 Адаптирането на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско
общество и подготовката за отговорно участие в социалния живот на нацията и Европейската
общност;
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 Използването на нови образователни продукти, технологии и практики, както и на обмена на
добри практики в областите, покрити от образователните програми, с цел подобряване на
качеството на обучението и възпитанието на учениците, усъвършенстване на професионалната
подготовка и придобиване на допълнителна квалификация от страна на учителите;
Съобразно формулираните акценти мисията на училището е насочена към формирането на
следните групи ключови компетентности, валидни за образователните стандарти на страните от
ЕС:
 компетентности в областта на българския език;
 умения за общуване на чужди езици;
 математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и
на технологиите;
 дигитална компетентност;
 умения за учене;
 социални и граждански компетентности;
 инициативност и предприемчивост;
 културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;
 умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.
Развитието на заложените в училищното образование ключови компетентности като
математическа и дигитална компетентност, чужди езици, предприемачество, умения за учене
с оглед рамката на ЕС и в частност на Националната стратегия утвърдена от МОН, която ги
дефинира като знания, умения и отношения не само във формалното (училищно)
образование, но и в неформалното образование (извънкласни и извънучилищни
инициативи) и самостоятелното учене (самообразование) има за цел да формира:
- Индивидуалността и креативните заложби на учениците, като млади хора с потенциал за
непрекъснато личностното развитие;
- Гражданската мотивация на младите хора като личности, способни на активна социална и
професионална изява с висока степен на адаптивност и мобилност спрямо потребностите на
пазара на труда на територията на Европейската общност.
2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Съвременната визия за ВТГ “Г. С. Раковски” се оформя чрез формулата авторитет,
конкурентноспособност и традиции. Сто и чртиринадесет годишната й история е свързана по
естествен начин със създаването и ефективното сътрудничество с първото българско висше
търговско училище, което продължава и в настоящето на 21 век. От такава гледна точка тя е
вековна институция, с огромен опит в партньорството с висше училище. Но съвременната
визия на гимназията се представя не само от традициите, но и от ролята и на безценен донор
на студенти за редица наши и чуждестранни университети. В настоящето авторитетът й се
гради не само на традициите, качеството на образованието и професионалната реализация,
която получават нейните възпитаници, а и на тяхната социална ангажираност. Съвременната
и визия предполага формирането на ценностна система у учениците, базирана на
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принципите на креативното мислене, емоционалната интелигентност, либералната
демокрация, и универсалните нравствени добродетели, които могат да ги превърнат в
граждани на България и ЕС. Педагогическата колегия е неделима част от „образа на
гимназията през 21 век”, защото тя продължава да се утвърждава като екип от отлични
професионалисти и личности, които имат съвременно мислене, способни да обучават и да
възпитават учениците в дух на толерантност към хората и към човешкото достойнство.
3. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ
Системообразуващото ядро на стратегията е свързано с концепцията за изграждане на
обществено ангажирани личности способни да се реализират в условията на социална пазарна
икономика на Европа и България през 21 век; А също така и с:
 Фундаменталната потребност за промяна в нагласите на младите хора към учебния процес
– от възпроизвеждане на знания към творческото им осмисляне и практическото им
прилагане;
 Системното интегриране на ключовите компетентности във всички етапи на обучението в
гимназията;
 Търсенето на съответствие между държавните образователни изисквания за придобиване на
квалификация по професии в България и тези в другите страни-членки на ЕС чрез
използването на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот като
инструмент за съпоставимост на квалификациите;
 Усъвършенстването на организацията на УВР с цел повишаване на качеството й и
приобщаване на учениците към училищния живот;
 Акцентирането върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното
правилно използване;
 Утвърждаването облика на училището и чувството за принадлежност към него у всеки
възпитаник;
 Защитата на личното достойнство на учениците и синхрон с процесите на формиране на
гражданско общество в България;
 Създаването на условия за повишаване на научно-методическата подготовка,
педагогическата и професионалната квалификация на учителите чрез активно участие в
различни форуми – конференции, квалификационни семинари, разработка на учебна
документация за нови специалности, състезания, споделяне на опит в специализирани
издания и други;
 Усъвършенстването на творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови
педагогически и образователни технологии, форми и методи на обучение.
 Участието на ВТГ “Г. С. Раковски” в европейски, национални и общински проекти и
програми за разширяване на професионалните контакти, изграждане на трайни
взаимоотношения и възможности за обмяна на опит.
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4. ЦЕЛИ
Повишаване на качеството на процеса на обучение за постигане на държавните
образователни изисквания и стандарти.
Ефективна политика за утвърждаване традициите, авторитета и конкурентноспособността
на училището, основана на актуалните стратегии заложени в развитието на ЕС;
Използване на съвременни образователни и възпитателни технологии за развитие на
емоционалната и рационалната интелигентност на учениците;
Развитие на ключовите компетенции с приоритет изучаване на чужди езици и повишаване
на математическата и дигиталната компетентност, като основа на стратегията за изграждане
на „общество на знанието”, десет годишната икономическа стратегия на ЕК и националната
стратегия за повишаване ефективността на икономиката на Република България;
Развитие на умения за учене през целия живот чрез осигуряване на подходящи условия за
„непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на
потенциала на всеки ученик и възможност за пълноценна социална реализация”, съобразно
възможността всеки млад човек „да може да реализира в максимална степен своите
житейски планове, като зачита правилата и не накърнява правото на другите да реализират
своите житейски планове”;
Развитие на обществената и гражданската компетентност разбирани като:
 от една страна, обществената компетентност, свързана с личностната реализация на
младежите в обществото, се базира на разбирането за необходимостта от здравословна
среда, в която индивидът да се развива, да общува, съобразно с нормите на поведение,
приети в дадена група. От друга страна, тя предполага формирани разбирания,
ценности, нагласи за социално и полово равенство, за недискриминация, както и
осмисляне на взаимодействието на националната културна идентичност с
европейската;
 гражданската компетентност включва познаване на основни понятия, свързани с
гражданското общество, като: демокрация, справедливост, равенство, граждански
права и пр. За целта е необходимо да се осигури приоритет на анализа на редица
минали и настоящи „събития и тенденции от родната, европейската и световната
история в светлината на европейската интеграция и европейските ценности, както и
осмисляне на съществуващите сложни културни идентичности.
Приоритет на педагогическата цел за формиране на менталната нагласа обвързваща
личното и общественото благополучие в гражданското общество чрез ефективно
взаимодействие с Другите в общественото пространство;
Усъвършенстване на социалната среда в училище във връзка с интеграцията на деца в
неравностойно положение, имащи необходимост от приобщаване и социализация;
Подготовка и квалификация на учителите в контекста на стратегията на ЕС за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”.
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 Включване на родителите и бизнеса във формулиране на политики и вземане на решения
съвместно с училищното ръководство.
5. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


Да се повишава качеството и ефективността на цялостния образователен процес в
съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование,
стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“, за да отговорим на предизвикателствата на
времето, в което живеем чрез:
 подобряване организацията на учебния процес;
 насърчаване прилагането на интерактивни методи на обучение;
 полагане на усилия във всички области на знанието за подобряване функционалната
грамотност на учениците.
 повишаване квалификацията на педагогическите кадри;
 разширяване на сградния фонд, модернизиране на материално-техническа база в
съответствие със съвременните тенденции в образованието;



Да продължи да се развива визията за ВТГ като «иновативно училище».

РАЗДЕЛ ІІ - ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ,
СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

ДЕЙНОСТИ

СРОК

ОТГОВОРНИК

А. ОБРАЗОВАТЕЛНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
 Изготвяне на годишни разпределения на учебното 13.09.2018г.
съдържание по всички предмети и на планове на
класните ръководители.

 Изготвяне на учебни програми за ЗИП, СИП, 04.09.2018г
разширена
професионална
подготовка
и
факултативни учебни часове.

 Подготвяне на задължителната документация за
началото на учебната година:
 Лични картони на учениците от осми клас;
до 14.09.2018г.
 Внасяне на данни в електронния дневник;
21.09.2018г.
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учители
 Актуализиране на данните за учениците, вписани в до 14.09.2018 г.
Книгата за подлежащите на задължително обучение
деца до 16 годишна възраст.

класни
ръководители

 Създаване
на
необходимата
организация
тържествено откриване на учебната година.

директор,
комисия

за 14.09.2018 г.

 Участие на учителите в септемврийските съвещания, според график на учители
организирани от РУО.
РУО
 Изготвяне на график за провеждане на
допълнителния час на класа - за работа с
документация и консултации с родители.

17.09.2018 г.

зам.-директор УД

 Съгласуване на график за провеждане на контролни и
класни работи през I-ви и II-ри учебен срок по
отделните предмети.

28.09.2018 г.,
08.02.2019 г.

зам.-директор УД,
учители

 Провеждане на контролни работи в началото на
учебната година с цел оценяване входното равнище
на знания на учениците.

до 15.10.2018г.

учители

 Анализ на резултатите от входното равнище на
знания на учениците по предмети и предприемане на
необходимите мерки за преодоляване на
констатираните пропуски.

30.10.2018 г.,

учители и
председатели на МО

 Оценка на учениците, с които ще се работи
допълнително – изоставащи и напреднали.

15.11.2018 г.

учители и
педагогически
съветник

 Провеждане на консултации с напреднали и изявени
ученици, както и за ученици, нуждаещи се от
наваксване на пропуснат учебен материал

постоянен

 Да продължи въвеждането на нови интерактивни
методи на обучение и на нови ИТ технологии в
учебните дисциплини.

постоянен

директор,
учители

 Обучение по БПД

постоянен

ЗДАСД

 Обучение превенции на девиантно поведение

постоянен

педагогически
съветник
зам.- директор УД,
учители

 Подготовка на учениците за участие в състезания, по календар на
конкурси и олимпиади по учебни предмети.
МОН
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 Запознаване на учениците от 12 клас и техните до 10.10. 2018 г.
родители с изискванията на МОН за организация и
провеждане на ДЗИ и Държавни изпити за
придобиване на професионална квалификация.

ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
 Честване на празници, провеждане на училищни
тържества и годишнини:







Тържествено откриване на новата учебна година
Ден на независимостта на България
130 години от рождението на Борис Георгиев
Спортен празник
Ден на народните будители
Коледен благотворителен базар

 Благотвортелна изложба „Рождество“
 Коледни тържества

17. 09. 2018г
22. 09. 2018 г.
10.2018 г.
17.10.2018г
01. 11. 2018 г.
12. 2018 г.
12. 2018 г.
12. 2018 г.

директор,
зам.- директор УД,
класни
ръководители,
учители

сформиране на
комисии и
изготвяне на план
комисия
комисия
учителите по БЕЛ
Учители МО ФВС
учителите по БЕЛ
класните
ръководители,
учители по БЕЛ
класни
ръководители
учители по БЕЛ
класни
ръководители




Годишнина от рождението на Ботев
Годишнина от обесването на Васил Левски

01.2019 г.
19.02.2019 г.



Трети март – Ден на Освобождението на България

03.03. 2019 г.

класни
ръководители



Благотворителна изложба

03-04.2019 г.

учители по БЕЛ



Спортен празник

04.2019

ъчители МО ФВС



Международен ден на книгата

04. 2019 г



Патронен празник - 115 години от създаването на 24.04.2019 г.
ВТГ



Тържествено изпращане на Випуск 2018 година





Връчване на дипломите на зрелостниците
06.2019 г.
Ден на българската просвета и култура и на 24.05.2019 г.
славянската писменост
Първи юни – Международен ден на детето
01.06.2019 г.

библиотекар,
учители по БЕЛ
комисия за
подготовка на
патронния празник
комисия за
училищни
тържества
директор
директор, учители



Втори юни – Ден на Ботев и на загиналите за 02.06.2019 г.
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15.05.2019 г.

класни
ръководители
класни
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освобождението на България
Запознаване на учителите и служителите с
„Механизма за противодействие на училищния
тормоз между учениците“и с документите,
визиращи училищния тормоз, публикувани на
сайта на гимназията.
Запознаване на учениците и родителите с
Правилника за дейността на ВТГ, с различните
форми на насилие, с превантивната дейност в
гимназията, с „Механизма за противодействие на
училищния тормоз между учениците“ и с
документите, визиращи училищния тормоз,
публикувани на сайта на гимназията.
Приемане на програма за превенция на ранното
напускане на училище.

началото на първи
учебен срок

началото на първи
учебен срок

педагогически
съветник и класни
ръководители

началото на първи
учебен срок

директор,
педагогически
съветник, класните
педагогически
съветник, класните
ръководители,
педагогически
съветник, класните
ръководители

Извършване на оценка на тормоза между постоянен
учениците в училището, както и анализ и
обобщаване на резултатите от оценката.
 Работа с ученици, които имат поведенчески постоянен
проблеми:
 Обучение на учениците от училищния клуб
«Превенции» от експерти от Община Варна;
 Обсъждане на проблемите с родители по време на
индивидуални консултации и по време на
родителски срещи;
 Включване на учениците в проекти, програми,
дискуссии.
 Активизиране дейността на Ученическия съвет чрез постоянен
инициативи за по-разнообразен културен живот и
грижа за училищната среда.


 Инициативи за формиране на християнски ценности постоянен
и добродетели.
 Провеждане на инициативи за възпитание на постоянен
естетически вкус и родолюбии чувства у учениците.

 Посещения на театрални постановки, концерти, постоянен
изложби, музеи, екскурзии с учебна цел и др.
 Участие в екоинициативи и кампании за отбелязване постоянен
на дати от екологичния календар
 Срещи с дейци на науката, изкуството, бизнеса и постоянен
спорта.
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ръководители
педагогически
съветник

педагогически
съветник и
председател на
Ученически съвет
учителите
учители

директор,
педагогически
съветник,
учители
учители
учители
учители
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 Повишаване на грамотността на учениците чрез постоянен
Читателска кутия на свободен достъп.
 Ефективно използване на втория час на класа за по график
подобряване на работата на кл.ръководители с
родителите.

учители по БЕЛ
класни
ръководители

Б. ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Кр. Макавеева
Ж. Кирова
Н. Цанков
Хр. Тодорова
Н. Цанков
Хр. Тодорова
М. Димитрова
Кр. Жейнова
Ж. Георгиева
М. Димитрова
Кр. Жейнова

 Мениджър за един ден

30.10.2018 г.

 Европейски ден на предприемача

10.2018 г.

 Youth Start – European Entrepreneurship Award

10.2018 - 06.2019 г.

 Олимпиада по икономика - вътрешен кръг

10.2018 г.

 Ден на отворените врати на Административен съд
Варна- участие в симулативен административен
процес и дискусия с представители на прокуратура,
съд, НАП, Агенция “Митници”, вещи лица;

10.2018 - 06.2019 г.

З. Любчева

 Лекции и обсъждане на правни теми от
административни съдии в училище по
образователната програма на Висшия съдебен съвет

10.2018 - 06.2019 г.

З. Любчева

 Иновационен лагер “Световна седмица на
предприемачеството”

11.2018 г.

Н. Цанков
Хр. Тодорова

 10 ноември Международен ден на счетоводителя

11.2018 г.

 Национално състезание “Виртуално предприятие”

11.2018 - 04.2019 г.

 Национална университетска олимпиада за ученици-

11.2018 г.

Икономика-ИУ Варна
 Проект-състезание за изработване на рекламен
материал за събитие - Лятно училище Фрапорт
 УНСС- Национално състезание по икономикс

12.2018 г.

02.2019 г.

 ИУ –Варна - Национална университетска олимпиада
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02.2019 г.

Н. Цанков, Кр.
Макавеева,
Ст. Григорова
Д. Койчева
Ж. Георгиева
М. Димитрова
Кр. Жейнова
Н. Цанков
Ж. Георгиева
М. Димитрова
К. Жейнова
Кр. Макавеева
Ст. Григорова
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по счетоводство

Н. Цанков

 Състезание Бизнес идея - ТУ

02.2019 г.

 Състезание Бизнес идея-РУО -Варна

03.2019 г.

 Международна седмица на парите, Иновационен
лагер на Професионалните гимназии

03.2019 г.

 Състезание УТФ

03.2019 г.

 Училищно състезание “Най-добра бизнес идея”

02.2019 г.

 Счетоводството -симфония от цифри. Състезание във
връзка с патронния празник на Гимназията

04.2019 г.

 Национално състезание “Най-добра бизнес идея”
МОН 2019

04.2019 г.

 “Какъв искам да стана?” - кариерно представяне пред
ученици на професии, свързани с икономиката и
специалностите, в които учат. Съвместна инициатива
с ИУ-Варна

04.2019 г.

 Кръгла маса на правна тематика, свързана с проекта
на административен съд Варна

05.2019 г.

З. Любчева

 Обучение и състезание по тема на Таксбек - кариерно
ориентиране,

05.2019 г.

Н. Цанков

 11 юни - Ден на икономиста, “Икономика с прители”

05.2019 г.

Н. Цанков
Хр. Тодорова
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Хр. Тодорова,
Кр. Макавеева,
Ж. Кирова
Хр. Тодорова,
Кр.Макавеева,
Ж. Кирова
Н. Цанков
Хр. Тодорова
Н. Цанков
Хр. Милетов
Кр. Жейнова
М. Димитрова
Хр. Тодорова
Хр. Тодорова
Кр. Жейнова
М. Димитрова
Н. Цанков,
Ст. Григорова,
Кр. Макавеева
Хр. Тодорова
Кр. Жейнова
М. Димитрова
Хр. Тодорова
Н. Цанков
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В. КВАЛИФИКАЦИОННА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
 Избор на председатели на МО

до 03.09.2018 г.

Учителите oт МО

 Изготвяне на планове за дейността на Методическите
обединения за учебната 2018-2019 г.
 Регулярно провеждане на сбирки на методическите
обединения с цел обмяна на добри педагогически
практики или иновации и вътрешноучилищна
квалификация на преподавателите.
 Осигуряване на актуална методическа литература по
проблемите на общообразователната и
професионална подготовка – по предложение на
учителите
 Провеждане на открити уроци с използване на
иновационни техники.
 Извънучилищна квалификация на учителите чрез:
 Предоставяне на информация за включване в
курсове и обучения, организирани от лицензирани
институции и ВУЗ;
 Участие на учители в общински, национални и
международни конференции, семинари, форуми,
и др.
 Обмяна на опит с учители от други училища.
 Квалификационната дейност на педагогическия
персонал във ВТГ ще се осъществява по следните теми:
 Проектно –базирано обучение
 Попълване на училищна документация
 Електронен дневник
 Работа с микроинвест и друг училищен софтуер.
 Иновативни моменти в ЗПУО и нормативна уредба
 Обучение за оказване на първа помощ
 Графичен дизайн и реклама
 Обучение по английски език
 Портфолио на учителя - Наредба №12

до 04.09.2018 г.

председатели на МО

постоянен

учителите,
председатели на МО

постоянен

учители,
библиотекар

постоянен

учителите

постоянен

учители, директор

09.2018 г.
09.2018 г.
09.2018 г.
10.2018 г.
10.2018 г.
10.2018 г.
11.2018 г.
11.2018-01.2019 г.
12.2018 г.

директор
К.Добрева
Е. Николова
Е. Николова
К. Добрева
К. Добрева
Н. Цанков
Е. Николова
Главни учители
Н.Вичева
Хр. Тодорова
педагогически
съветник
директор

 Справяне с агресивно поведение

02.2019 г.

 Нормативна база-Наредби № 8, 11,10

04.2019 г.
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 Ефективно използване на информационните
технологии в обучението. Обмяна на опит.
Облачни технологии.

06.2019 г.

директор

Г. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ
 Активно използване на възможностите, които се постоянен
предоставят от МОН, Община Варна, НПО и други
ведомства за работа по проекти.

директор
зам.- директор УД

 Стимулиране на ученици и учители за включване в постоянен
национални и международни проекти и конкурси.

директор

 Представяне и популяризиране на добри практики по по график
Програмата за образование, обучение, младеж и спорт
„Еразъм+, както и по други програми и проекти.

учители,
участници в
проектите

 Конрол и отчетност върху дейността по одобрени постоянен
проекти.

директор.
отговорниците по
проекти

Д. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
 Приемане на следните планове, правилници и до 14.09.2018 г.
програми за учебната 2018-2019 година:
 Училищни учебни планове
 Учебни планове за индивидуална форма на
обучение
 Годишен план на ВТГ “Г.С. Раковски”
 План за работата на Педагогическия съвет
 План за квалификационна и методическа дейност
 Правилник за дейността на ВТГ
 План за работата на Координационен съвет
превенция на училищния тормоз
 Програма за превенция на ранното напускане на
училище
 Програма за предоставяне на равни възможности и
за приобщаване на децата и учениците от уязвими
групи
 Програма за насърчаване и повишаване на
грамотността
 Актуализация на:
до 14.09.2018 г.
 Правилник за вътрешния трудов ред.
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директор
директор
комисия
директор
комисия
директор
пед. съветник
пед. съветник
пед. съветник

МО по БЕЛ

директор
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 Етичен кодекс на училищната общност на ВТГ.
 План за защита при бедствия на ВТГ.
 Вътрешни правила за организация на работна
заплата за учебната 2018-2019 г.
 Утвърждаване на Списък-Образец № 1 за учебната до 30.09.2018
2018/2019 г.

комисия
зам.- директор УД
директор

 Изготвяне и приемане на Седмично разписание на
учебните занятия и дневен режим
 Изготвяне на график за дежурството на
преподавателите.
 Приемане на Правилник за безопасни условия на
обучение, възпитание и труд.
 Инструктаж по охрана на труда на ученици,
учители и служители.

директор

 Преглед на задължителната документация за
началото на учебната година.
 Планиране приема за следващата учебна година.
 Планиране нуждите от педагогически кадри за
следващата учебна година.
 Планиране на необходимата учебна и училищна
документация.
 Приемане на мерки за повишаване качеството на
образование.
 Алгоритъм
за
прилагане
на
механизма
за
противодействие на тормоза.
 Система за взаимодействие между учители, ученици,
родители и медицински лица.
 Процедура за подаване, разглеждане и решаване на
предложения, жалби и сигнали.
 Правилник за възлагане на обществени поръчки

директор

директор

директор
зам.- директор АСД
зам.- директор АСД

директор
директор
директор,
зам.-директор УД
директор
педагогически
съветник
педагогически
съветник
директор
ЗДАСД

Е. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
ГРАФИК за контролната дейност на директора
 Проверка на организацията на ОВП по отделните
учебни предмети.
 Проверка на резултатите от входното, междинното и
изходното равнище на учениците
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до 15.10. 2018 г.

всички
преподаватели
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 Проверка на годишното тематично разпределение на
учебния материал, планове за ЧК, учебните програми
по ЗИП/ИУЧ и СИП/ФУЧ .

до 10.02.2019 г.

всички учители
класните
ръководители
учител

 Установяване обхвата на учениците и посещаемост на
учебни занятия.

до 20.06.2019 г.

зам.директори

 Подкрепа на новоназначените
учители/Наставничество

постоянен

всички учители

 Текущи проверки Контрол върху изготвянето на
графиците за консултации, на допълнителния час на
класа, за контролни и класни работа

до 20.09.2018 г.

всички класове и
учители

 Контрол върху навременното започване на учебните
часове и присъствие на учениците в час

до 05.10.2018 г.

зам.директори

 Проверка ритмичността на изпитванията
Контрол на дейността на методическите обединения
и постоянните комисии.

03.2019 г.

директор

 Контрол върху работата с родителите; провеждане на
родителски срещи и спазване на училищния план за
работа с родителите.

12.2018 г.

зам.директори

 НП „Ученически олимпиади и състезания”, Модул
„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за
участие в ученическите олимпиади“

02.2019 г.
до 20.09.2019 г.

Г. Георгиева
К. Димитрова

 Модул „Без свободен час в училище“

до 10.02.2019г.

Б.Таушанова

 Контрол при осъществяване на дейностите, залегнали
в зимните квалификационни методически дни.

01.2019 г.

 Проверка на дейностите по приемствеността

10.2018

К. Добрева-ЗДУД

 Контрол върху организацията и провеждането на ДЗИ
и ДКИ .

10.2018
05.2019, 06.2019

зам. - директори
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 Проверка на графика, плановете и документацията,
водена от педагогическия съветник
 Контрол при организирането провеждането на
училищните олимпиади
 Проверка на плановете на методически обединения и
постоянни комисии към ПС
 Проверка на воденето на книгата с протоколите на
ПС.
 Проверка на книгата за подлежащи на задължително
обучение и съответствието й с Образец 1.
 Проверка на воденето на летописната книга
 Проверка на воденето и съхраняването на
документацията по трудово-правните отношения с
персонала - Регистър на издадените болнични листи и
Регистър на трудовите книжки
 Проверка на документацията свързана с финансовата
дейност - първични счетоводни документи
 Проверка на социално-битовата и стопанска дейност.
 Проверка спазването Правилника за вътрешния
трудов ред.
 Проверка спазването на Правилника за дейността на
училището.
 Проверка спазването на ПОБУВОТ
 Готовността за действие в екстремни ситуации
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веднъж в срок

директор

12.2018-02.2019

директор

постоянен

директор

постоянен

директор

30.09.2018,20.12.2018
и 20.02.2019

директор

два пъти годишно

директор

два пъти годишно

гл.счетоводител
касиер-счетоводител

два пъти годишно

касиер счетоводител

веднъж в годината

директор

ежемесечно

директор

ежемесечно

директор

два пъти годишно

директор
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Ж. СОЦИАЛНО-БИТОВА, СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
 Получаване на
разрешително от РИОКОЗ
началото на учебната година.

за до 10.09.2018 г.

директор,
зам.-директор АСД

 Обновяване и оборудване на нови класни стаи и до 17.09.2018 г.
кабинети.

директор,
зам.- директор АСД

 Планиране на строително-ремонтните работи.

зам.- директор АСД

03.2019г. - 06.2019г.

 Подобряване на МТБ в гимназията чрез изпълнение по график
на дейности по:
 Оперативна програма „Региони в растеж”;
2018-2019 г.
 Национална
програма
„Осигуряване
на
съвременна
образователна
среда”,
Модул
„Подобряване на условията за експериментална
работа по природни науки“
 Национална програма „ИКТ в системата на
предучилищното и училищно образование ”;
 Национална
програма
«Оптимизация
на
училищната мрежа»;
 ПМС 129 / 2000 г. – закупуване на необходимите
материали, пособия и екипировка за актуализиране
СМБ на ВТГ „Г. С.Раковски”.

2018-2019 г.

2018-2019 г.
2018-2019 г.
25.10.2018 г.

 Изпълнение на дейности по Национална програма 2018-2019 г.
“Оптимизация на училищната мрежа ”, Мярка – „Без
свободен час в училище”.
 Изготвяне и приемане на списъци за стипендии
/по указание/
10.2018
25.02.2019 г.
 Навременно изготвяне на месечните, тримесечните, периодично
шестмесечните и годишния
финансов отчет за
изпълнение на бюджета.
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директор,
зам.- директор АСД
директор,
зам.- директор АСД
директор,
зам.- директор АСД

директор,
зам.- директор АСД
директор,
зам.- директор АСД
предстедател на МОФВС
директор

директор, зам.директор АСД,
главен счетоводител
директор, зам.директор АСД

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”
Варна – 9000, бул. „Княз Борис І”, № 55, ЕИК 00083206
 Осигуряване на оптимални условия за работа и отдих до 14.09.2018г.
на учителите и служителите.

директор, зам.директор АСД

З. ТЕМИ И ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
Mесец
1.Запознаване с възможности за обща и допълнителна
подкрепа.

Дневен ред
09.2018

2.Приемане на критерии и комисия за разглеждане на
документи на ученици , които ще получават стипендии през
първи срок на учебната 2018/2018 г.
3.Текущи
1.Приемане на списък на ученици, които ще получават
стипендии през първи срок на учебната 2018/2019 г.

Отговорник
директор

Н.Цанков

10.2018

комисия

11.2018

директор

2.Текущи

1. Резултати от контролната дейност на директора и
заместник директорите
2. Тематично заседание: „ Иновативни методи и техники на
преподаване. Резултати от обучението на иновативните
паралелка“
3. Разни
1. Приемане на Заявка за държавен план-прием за учебната
2019/2020 год.

екип „ Иновативно
училище“

01.2019

директор
директор

2. Приемане на Учебен план за ученици, които ще се
приемат за учебната 2019/2020 година

К.Добрева

3. Приемане на План за приключване на І учебен срок

комисия

4. Приемане на Седмично разписание за ІІ учебен срок
Н.Цанков
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5. Разни
1. Анализ на образователно-възпитателния процес през І
учебен срок на 2018/2019 учебна година

02.2019

К.Добрева

2. Актуализиране на Списък на ученици, които ще получават
стипендии през втори срок на учебната 2018/2019 г.

Комисия

3. Съгласуване на График за писмени работи през ІІ учебен
срок

К.Добрева

4. Разни
1. Приемане на Комисия за организиране празника на
Гимназията

03.2019

Е.Николова

главни учители

2. Тематично заседание: Споделяне на добри практики
3. Ден на ученическото самоуправление – организация

председатели на МО

5. Приемане на учебници за учебната 2019/2020 година
1. Резултати от контролната дейност на ръководството.

04.2019

учители
директор

2. Отчет на работата по проекти.

главни учители

3. Приемане План за изпращане на випуск 2018

комисия

4. Избор на знаменна група

класни
ръководители на 11
клас
К.Добрева

5. Разни
Приемане на План за приключване на 2018/2019 и
подготовка на 2019/2020 учебна година

05.2019

2. Избор на комисии за подготовката на новата учебна
година .
3. Доклад за допуснати до ДЗИ .

К.Добрева

4. Организиране честването на 24 май

Е.Николова

5. Разни
1. Отчет за дейността на Комисията за безопасни условия на
обучение, възпитание и труд
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Н.Цанков
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2. Отчет за дейността на Методическите обединения

председатели

3. Отчет за дейността на библиотеката

Кр.Влаева

4. Обсъждане резултатите от НВО и ДЗИ

К.Добрева

5. Организация на работата по диференцираното заплащане
на педагогическите кадри: избор на комисия и приемане на
оценъчна карта

директор

6. Разни
1. Анализ на образователно-възпитателния процес през
2018/2019 учебна година

07.2019

К.Добрева

2. Запознаване със Списък-Образец № 1 (проект) за учебната
2019/2020 година

Е.Николова

3. Приемане на учебен план за учебната 2019/2020 година

К.Добрева

4. Текущи
1. Запознаване със Списък-образец № 1 за учебната 2018/2019
година
2. Запознаване със седмично разписание за І срок на учебната
2018/2019 година

09.2019

К. Добрева

К.Добрева

3. Приемане на училищни учебни планове.
4. Запознаване с график на учебните занятия и дневен
режим.
5. Запознаване с Правилник за вътрешния трудов ред

К.Добрева

Н.Цанков

6. Приемане на Правилник за дейността на училището.
7. Приемане на Правилник за безопасни условия на
обучение, възпитание и труд

Т.Димитров
Н.Цанков

8. Приемане на Годишен план

Н.Вичева

9. Приемане на План за работата на ПС.

Ръководство

10. Актуализиране на Стратегия за развитие на училището.
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МО ФВСпредседател

11. Приемане на Спортен календар – съобразно чл.92, ал 1 от
ЗПУО

Хр.Тодорова

12 Приемане на мерки за повишаване качеството на
образование.
13. Приемане на учебните планове за индивидуална форма
на обучение.
12. Разни.
1. Приемане на План за квалификационната дейност

09.2019

главни учители

2. Приемане на план за работата на училищен
координационен съвет

председател

3. Запознаване с план за контролната дейност на директора и
помощник директора

ръководство

4. Приемане на планове на МО

председатели на МО

5. 5. Приемане на план за честване на важни дати и събития

комисия

6. Избор на комисия за стипендии

ръководство

8. Съгласуване на график за писмените работи

учители

9. Запознаване с:
а) График за провеждане на консултации и индивидуалната
работа с ученици

учители

б) График за провеждане на допълнителния часа на класа за
консултиране на родители и ученици и водене на
училищната документация

класни
ръководители

в) График за провеждане на часовете по СИП
учители

И. ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО, ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТНА
ДЕЙНОСТ
 Приемане на Спортен календар – съобразно чл.92, ал 1 17.09.2018 г.
от ЗПУО.
 Разговори (в часа на класа и в свободните часове със постоянен
заместващи учители), свързани с природосъобразния
22

учители по ФВС
заместващи учители,
педагогически
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начин на живот и повишаване на здравната и
екологична
култура
на
учениците,
съгласно
Програмата за гражданско, здравно, екологично и
интеркултурно образование.
 Отбелязване на Международния ден за борба със 01.12.2018 г.
СПИН.
 Провеждане на Есенен спортен празник на ВТГ „Г. С. 17.10.2018 г.
Раковски”
 Представяне
на
основните
принципи
здравословния начин на живот/хранене.
 Включване в Общински и Областен кръг
Ученически игри 2018/2019г.

на 11.2018 г.

на 10.2018-02.2019 г.
03.2019-04.2019
 Провеждане на Пролетен спортен празник на ВТГ „Г. 04.2019 г.
С. Раковски”
 Участие в спортни прояви, празници, инициативи и постоянен
състезания залегнали в общински, областен и
национален
спортно-туристически
календар
за
учебната 2018/2019 г.
 Организиране на зимни и пролетни туристически постоянен
лагери, екскурзии, излети и др.

съветник,
училищен лекар

учители по ПНЕ
учители по ФВС,
класни
ръководители
учители по ПНЕ
учители по ФВС
учители по ФВС
учители по ФВС

учители

К. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ, УН И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 Своевременно предоставяне на информация на
родителите за оценки, отсъствия, поведение,
родителски срещи и др. училищни събития чрез
електронния дневник.

постоянен

директор,
учители

 Провеждане на родителски срещи

I срок 8 клас10.09.2018,
9, 10 клас29.09.2018,
11 и 12 клас04.10.2018;
II срок - по график

директор,
учители

 Индивидуални
срещи
и
консултации
на постоянен
преподавателите с родители.
 Осъществяване на взаимодействие с родителската постоянен
общественост, чрез съвместна дейност с Училищното
настоятелство и Обществения съвет към ВТГ.
 Привличане възможно най-голям брой родители, постоянен
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учители
директор,
председател на УН
директор
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съпричастни към училищните проблеми, търсене на
нови методи и подходи за приобщаването им към
училищния живот, обогатяване на материалнотехническата база, библиотечния фонд и др.
 Периодичен отчет на Училищното настоятелство за постоянен
дейността и финансовите разходи и постъпления;

зам.-директори УД

 Развитие на интеграционните връзки с други учебни постоянен
заведения и образователни институции.
 Утвърждаване на контактите с обществени, културни постоянен
и научни институции, с цел ефективно въздействие
върху подрастващите.

директор

 Участие в регионални, национални и международни постоянен
проекти и програми за обмен на практически опит на
идеи между учители и специалисти.

директор

 Установяване на контакти с
работодателски постоянен
организации - частни
фирми и държавни
институции с цел адаптация на учениците към
реални работни условия.

директор
учители

 Съвместна дейност с РУО, ДИКПО, Общинска постоянен
администрация, МВР,
Гражданска
защита,
Противопожарна охрана, ВТИК, Застрахователни
компании, ИУ Варна, ТУ Варна, Бюрото по труда
РИОКОЗ,
ОЦОСУР,
Национален
съвет
по
наркотични вещества, Драматичен театър, Градска
художественна галерия, градски музеи, Варненска и
Великопреславска митрополия, Варненски окръжен
съд, спортни клубове и дружества и др.
 Представяне
и
популяризиране
успехите
на постоянен
гимназията в медиите.

директор
зам.- директор

директор
председател на УН

директор

Директор
зам. -директор

Л. ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА
УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ
 Задачи:
 Изясняване на обстоятелствата довели до
причините за тормоз и/или противообществени
прояви.
 Организиране на превантивна работа с ученици и
родители.
 Изработване на план за допълнителна подкрепа на
ученици с проблемно поведение или обучителни
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постоянен

пед. съветник

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”
Варна – 9000, бул. „Княз Борис І”, № 55, ЕИК 00083206
затруднения.






Форми:
Провеждане на индивидуални разговори.
Провеждане на психологически изследвания.
Проучване на социални контакти.
Работа чрез психотерапевтични методи.

М. ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА КОМИСИИИТЕ ПО ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ
ПРИРОДНИ И ДРУГИ БЕДСТВИЯ
 Задачи:
постоянен
директор
 Прецизиране конкретната особеност на училището
зам.-директор
и авариите, които могат да възникнат във и около
него.
 Поддържане на готовност за своевременен и
адекватен отговор от страна на съответните органи,
сили и средства в случай на необходимост.
 Формиране на 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.
 Форми:
Актуализация на училищни планове по бедствия,
тероризъм и сигурност-при необходимост.
 Теоретическо
и
практическо
обучение
на
учениците
 Провеждане на семинари и симулации

Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плановете на
училищните комисии.
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