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I. Анализ на състоянието на училището и на външната среда  

Брой ученици за учебната 2022/2023 г. година се обучават 213 ученици в дневна форма на 

обучение 

VIII клас- 50 ученици  

IX клас- 41 ученици  

X клас- 46 ученици  

XI клас- 46 ученици  

XII клас- 32 ученици  

Брой второгодници- 7  

Брой ученици със СОП- 0 

 

II. Кадрови ресурси  

Педагогически персонал- 22 

Учители общообразователна подготовка - 11 

Учители професионална подготовка – 11 

Педагогически съветник – 1/2  

Образователен медиатор- 1 

Медицинско лице- 1 

Непедагогически персонал – 8 

 

  III.  Образователно- възпитателен процес ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ І.  

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование възпитание: 

Слабите резултати и неуважени отсъствия на учениците - свеждане до минимум неуважените 

отсъствия и повишаване резултатите чрез редица мерки предприети от класните ръководители 

учителите в гимназията:  

1. Ежедневна връзка с родителите на ученици допускащи отсъствия от училище ;  

2. Своевременно вписване отсъствията в електронен дневник;  

3. Писмено уведомяване родителите за допуснати неуважени отсъствия от учениците 

чрез съобщения в „Школо“;  

4. Спиране на детските надбавки чрез въвеждане на отсъствията в единна платформа; 

5. Допълнителни дейности и индивидуални консултации на учениците показващи 

дефицит на знания. В най-голяма степен да се обърне внимание на учениците от 10 клас 

и учениците от 12 клас, с цел успешното им представяне на НВО и ДЗИ  

6. Целенасочена и последователна работа и чрез участие в проекти за повишаване на 

мотивацията за учене и повишаване на резултатите от ДЗИ; 

7. Провеждане на пробни ДЗИ БЕЛ и втори ДИПК 

8. Засилване на мотивация от страна на учениците за посещение на консултации е 

приоритет за учителите през учебната 2022/2023 година. 

 

    IV.  Повишаване качеството на учебната дейност чрез повишаване на квалификацията 

на учителите и мотивацията на учениците. ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ ІІ. 

Усъвършенстване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно 

обучение и контрол: 

       1. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на 

педагогическата колегия. 

Придобити ПКС на учителите през предходната 2021/2022 учебна година 

       1. 5 ПКС- 3 

       2. 4 ПКС- 3 

       3. 2 ПКС- 2 



4. 1 ПКС - 1 

Общо придобити ПКС на учителите в ПГЕЕ „Мария Кюри“, гр. Сливен 

       1. 5 ПКС- 3 

       2. 4 ПКС- 3 

       3. 3 ПКС- 1 

       4. 2 ПКС- 3 

       5. 1 ПКС- 2 

2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и 

ориентирането му към конкретни резултати. Допитване до педагогическите специалисти 

в гимназията за избор на конкретни теми на обучение, спрямо техните нужди и интереси, с 

основна  цел повишаване квалификацията и преквалификацията на учителската колегия 

съобразно променящите се изисквания и нуждата от добри професионалисти по учебните 

предмети и  направления , по които се извършва обучение в ПГЕЕ 

 3. Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с 

допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за 

работна заплата. Оценяване на педагогическия персонал с новия образец „Карта за 

определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда“ 

влязла в сила след решение на педагогическия съвет през учебната 2021/2022 г. 

 

V. Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие и израстване на 

младите хора, за развитието на техните таланти и способности. ПРИОРИТЕТНО 

НАПРАВЛЕНИЕ ІІІ. Утвърждаване на училището като научно-техническо, културно 

и спортно средище: 

Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците. 

Училището предоставя следната обща подкрепа чрез: 

- екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

- допълнително обучение по учебни предмети 

- допълнително консултиране по учебни предмети; 

- кариерно ориентиране на учениците; 

- занимания по интереси; 

- библиотечно-информационно обслужване; 

- грижа за здравето; 

- поощряване с морални и материални награди; 

- дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

 

VI. Проекти национални и оперативни програми 

През учебната 2022/2023 година училището продължава работата по множество проекти 

национални и оперативни програми. 

- НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА-„ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ“ на МОН 2022, проект “МОДЕРНИЗАРАНА БАЗА-ГАРАНТ ЗА КАЧЕСТВЕНО 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА“. За 

провеждане на практическо обучение в реална работна среда на ученици от XI клас (12 

ученика) и XII клас ( 11 ученика) по специалностите Електрообзавеждане на транспортна 

техника 

- НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА 

СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“. Цел на програмата- Повишаване ефективността на 

публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала 



в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на 

привлекателността на учителската професия.  

- НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“. Цел на програмата- 

Осигуряване на непрекъснатост на педагогическо взаимодействие в училищата, чрез 

възстановяване на средства за заплащане на реално взети учебни часове в училище от 

педагогическите специалисти, които заместват отсъстващи от работа педагогически 

специалисти. 

- НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ“. Цел на програмата:  

- Осигуряване на материална база в съответствие със съвременните изисквания на 

пазара на труда; 

 - Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия 

и улесняване на реализацията им на трудовия пазар; 

 - Модернизиране на учебно съдържание за професионално образование и обучение 

в рамките на цялостен подход на национално и секторно ниво, включващ преглед, 

методическо и научно осигуряване и включване на представители от страна на бизнеса, 

висшето образование и други заинтересовани страни;  

- Разработване и актуализиране на национални изпитни програми за задължителния 

държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. 

- НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“. Цел на програмата: Създаване 

на условия за социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън 

училищната и семейната среда с цел преодоляване на негативните последици от 

неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19. 

- НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“. Цел на програмата: 

 - Опазване на живота и здравето на педагогическите специалисти, подобряване на 

тяхното здравословно състояние и превенцията на рисковите социално значими и 

професионални заболявания.  

- Ранно диагностициране на възможните усложнения след прекаран COVID-19.  

- Осигуряване на условия за рехабилитация за възстановяване на здравето на 

педагогическите специалисти с доказани заболявания 

- НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 

МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“. Цел на програмата:  

-Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на 

учениците от уязвимите групи;  

- Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от 2 

уязвими групи и на техните родители;  

- Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване 

на техните деца в системата на училищното образование;  

- Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от 

уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните 

работници. 

     В изпълнение на програмата в гимназията през учебната година е назначен един 

образователни медиатори 

            -  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“. Цел на 

програмата: 



− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно 

взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към 

стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.  

− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни 

спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, 

както и в областта на спорта;  

− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на 

учениците;  

− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в 

учениците; − Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и 

насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности; 

− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално 

наследство, както и към колективните спортове; 

 − Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за 

здравословен начин на живот 

В изпълнение на програмата в гимназията през учебната 2022/2023 година ще бъдат 

сформирани една група  народни танци и два отбора волейбол и баскетбол 

- проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

- основна цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и 

приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от 

отпадане в ситуация на обучение от разстояние.  

- провеждане на краткосрочни обучения за усъвършенстване на уменията на 

педагогически специалисти за преподаване при ОРЕС с цел осигуряване на качествено и 

безпроблемно обучение  

- проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение". 

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване 

качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с 

нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите 

на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на 

педагогически и методически умения от представители на работодателите. 

            - проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2". Основна цел: 

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи 

професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на 

учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. 

- проект 2022-1-BG01-КА122-SCH-000079106, на тема „Театърът като образователен 

инструмент за предаване на съдържание, решаване на конфликти и управление на класната 

стая“ по Erasmus+. В рамките на проекта учители от гимназията ще преминат обучение в 

град Барселона, Испания. 

- проект 2022-1-BG01-КА122-VBT-000079176, на тема “Повишаване професионалните 

компетентности на учениците в областта на ИКТ и електротехниката“ по Erasmus+. В 

рамките на проекта учители и ученици от гимназията ще преминат обучение в Португалия. 

 

   VII. Издигане престижа на училището в района. 
Продължаване традицията за участие в в националното състезание по приложна 

електроника „Мога и зная как“,  в националното състезание Енергетиката и в националното 

изложение за “Младежко техническо творчество“ ; 



Информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и 

постижения на институцията в областта на осигуряване на качеството на образованието и 

обучението- публикуване на информация на сайта на училището; засилване на 

взаимодействието с обществения съвет; 

 

 VIII. Прием и дейностите с цел осъществяване на приема за следващата 2023/2024  

учебна година 

       Държавният план - прием за новата 2022/2023 учебна година е осъществен както 

следва – 2 паралелки VIII клас. Приемът е осъществен прием в 4 специалности: Охранителна 

техника и системи за сигурност, Компютърна техника и технологии, Електрообзавеждане на 

производството – дуално обучение, Електрообзавеждане на транспортна техника 

 

       IX. Подобряване на материално учебната база в гимназията 

        1. Изграждане на полигон за дейностите свързани с БДП 

        2. Продължаване на дейности по рехабилитация и ремонт на сградния фонд 

        3. Реализиране на дейностите по проекта за модернизация на професионалното образование  

            и изграждането на лаборатория по компютърна диагностика на МПС 

         

X. Опазване здравето на учениците и на работещите в ПГЕЕ“ Мария Кюри“, както и на  

Техните семействата в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от 

разпространението на COVID-19  

Реализиране на мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията и създаване 

на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на учениците  като част от 

възпитателната функция на образованието и необходимостта от създаването на нормална 

среда за учене и работа 

1.  Създаване на максимално безрискова среда, чрез набор от мерки за намаляване на 

рисковете от предаване на инфекцията.  

2. Създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част 

от възпитателната функция на образователния процес.  

3. Реагиране съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със 

съмнение за COVID-19; 

4.  Готовност при указания от здравните власти за превключване на обучение от разстояние  

в електронна среда (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или всички училища в 

общината, областта или държавата) и съобразно решенията на областните кризисни щабове 

за борба с COVID-19; 

5.  Осигуряване на условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите 

групи; 

6.  Осигуряване на допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, 

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

чрез асинхронно преподаване, консултации, включване в групи за подкрепа.  

7.  Поддържане на положителен психо климат на работа и учене и за редуциране 

ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация; 

8. Използване на кризата като възможност за иновации и подобряване на педагогически и 

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

си училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, родители и ученици и 

др.  

        

 

 

  Актуализацията е  приета от  Педагогическия съвет на проведено заседание с 

Протокол № 11/14.09.2022 г. и заповед на директора РД – 06-573/14.09.2022 г.  


