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  I. Мисия, визия, цели и приоритети в дейността на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо 

Семов” – Габрово през 2018-2019 учебна година: 

 

 

1.  Мисия на училището 

Създаване на условия за възпитание на общочовешки и национални ценности, развитие на 

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на учениците за формиране на личности с висока 

интелектуална и професионална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, 

способни за ефективна обществена реализация в динамично променящото се съвременно общество.  

 

2. Основна цел  

 

       Европейско ниво на образователното и професионалното равнище на обучение на учениците в областта на 

икономиката и туризма чрез провокиране и стимулиране на творческа инициатива. 

 

 

3. Специфични цели: 
 

- Утвърждаване на имиджа на  училището като едно от най-престижните учебни заведения в област 

Габрово 

- Поддържане на високо качество на учебно – възпитателната работа 

- Интензивно и разширено  изучаване на чужди езици с възможност за прилагане в професията 

- Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на учениците 
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- Непрекъсната поддържаща вътрешно училищна и извън училищна квалификация на учителите 

- Модернизиране на материалната база на училището 

 

4. Визия за учебното заведение 
 

 Авторитетна професионална гимназия, отговаряща на европейските критерии и стандарти за 

професионално образование и обучение, утвърдена като регионален център за обучение на кадри в областта на 

икономиката и туризма.  

 

5. Основни задачи в дейността на учебното заведение  
 

      -    прилагане на европейски стандарти и критерии на обучението по всички учебни предмети; 

- подготовка на учениците от ХIІ клас за успешно полагане на държавните зрелостни изпити и 

държавните квалификационни изпити по професии; 

- проучване пазара на труда и активен диалог с бизнеса в региона за предлагане на нови, атрактивни и 

търсени специалности; 

- повишаване ефективността на подготовката по ИКТ, овладяване на Интернет и новите 

информационни технологии; 

- повишаване ефективността на учебно – възпитателната работа чрез подобряване организацията на 

учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на 

педагогическите кадри; 

- формиране на ценности и умения у учениците за участие в гражданското общество чрез предметите в 

системата на гражданско образование; 

- удовлетворяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно използване на 

наличната материално – техническа база; 
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- превръщане на училището в привлекателна среда за младите хора чрез разнообразни извънкласни и 

извънучилищни дейности; 

- поддържане на контакти с обществени организации и институции, отворени за проблемите на 

училището; 

- привличане на допълнителни източници за спонсориране и подпомагане на училищните дейности и 

подобряване на материално – техническата база; 

- запазване на имиджа на гимназията и реализиране на приема за 2017/2018 учебна година чрез система 

от конкретни мерки и дейности и активна медийна кампания за популяризиране на резултатите на 

училището и привличане на ученици в ПГТ „Пенчо Семов” – Габрово; 

- Разработване и реализиране на проекти за подобряване на материалната база и инфраструктурата на 

гимназията. 

 

II. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 
 

№ по 

ред 

Дейности Разработва се от 

/срок/ 

Утвърждава се от        

/срок/ 

Представя се в  

/срок/ 

 Организационни дейности    

    1. Разработване на Правилник за 

дейността на ПГТ „Пенчо Семов” 

комисия 

07.09.2018 г. 

Педагогически съвет 

10.09.2018 г. 

РУО - Габрово 

м. 09.2018 г. 

2. Разработване на Годишен  план за 

дейността на ПГТ „Пенчо Семов” 

комисия 

07.09.2018 г. 

Педагогически съвет 

10.09.2018 г. 

РУО - Габрово 

м. 09.2016 г. 

3. Разработване Програма за предоставяне 

на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи 

комисия 

до 07.09.2018г. 

Педагогически съвет 

10.09.2018 г. 

РУО - Габрово 

м. 09.2018 г. 

4. Разработване на Програма за дейности 

за задържане на учениците в училище 
комисия 

до 07.09.2018г. 

Педагогически съвет 

10.09.2018 г. 

РУО - Габрово 

м. 09.2018 г. 



 

 

5 
 

5. Разработване на Етичен кодекс на 

училищната общност 
комисия 

до 07.09.2018г. 

Педагогически съвет 

10.09.2018 г. 

РУО - Габрово 

м. 09.2018 г. 

6. План за задачи и форми за работа на 

УКБППМН 

комисия  УКБППМН 

07.09.2018 г.  

Педагогически съвет 

10.09.2018 г. 

 

7. Планиране, организиране и 

разширяване на  работата на 

комисиите по безопасност на 

движението, охрана на труда и защита 

при природни и др. бедствия. 

Комисии 

срок - постоянен 

 

10.09.2018 г. РУО – Габрово 

м.09.2018 г. 

8. Съставяне на Списък – образец № 1 за 

преподавателска заетост и заетост на 

друг персонал 

Директор, отг. счетоводител, 

ЗДУД, ЗДУП 

МОН и РУО-Габрово 

09.2018 г. 

МОН, РУО – Габрово  

м. 09.2018 г. 

9. Съставяне на седмично разписание на 

учебните часове и програми по 

класове 

ЗДУД   

15.09.2018 г. 

Директор  

м. 17.2018 г. 

РУО - Габрово 

м. 09.2018 г. 

10. Разработване на тематични планове на 

учебния материал по учебни предмети 

учители 

до 14.09.2018 г. 

Директор 

м. 09.2018 г. 

 

11. Съставяне планове на класните 

ръководители 

класни ръководители, 

педагогически съветник 

до 17.09.2018 г. 

Директор 

м. 09.2018 г. 

  

 

12. Тържествено откриване на новата 

учебна 2018/2019 година 

учители БЕЛ 

10.09.2018 г. 

ПС, 10.09.2018 г.  

13. Съставяне и утвърждаване на график 

за писмените работи 

ЗДУД –  

м. 09.2018 г., 

м. 02.2019 г. 

Педагогически съвет 

м. 09.2018 г.,  

м. 02.2019 г. 

 

14. Представяне и утвърждаване на 

списък на учениците: 

- които ще получават стипендии; 

 

- подлежащи на задължително 

Класни ръководители, комисия  

м 10.2018 г. 

 

Класни ръководители, 

педагогически съветник 

Педагогически съвет 

м. 10.2018 г. 

м. 02.2019 г. 

 

 

МОН – по график 
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обучение. м. 09.2018 г.   

 

15. Съставяне на план – график за 

провеждане на поправителни, 

приравнителни, квалификационни, 

зрелостни изпити по 

общообразователни предмети и 

професионална подготовка 

ЗДУД 

м. 01, 06, 08, 09. 2019 г. 

Педагогически съвет 

2018 г. – м. 09, 10 

2019 г. - м.01, 06, 08, 

09 

  

  16. Представяне на заявки за държавен 

прием по професии и специалности за 

учебната 2019/2020 година 

Директор 

м. 12.2018 г., 

м. 01.2019 г. 

Педагогически съвет 

м. 12.2018г., 

м. 01.2019 г. 

РУО – Габрово 

м. 12.2018 г., 

м. 01.2019 г. 

17. Организиране на родителски срещи и 

приемни дни.  

Съставяне на график за приемни дни и 

часове за среща на родителите с 

директор, зам. директори, 

педагогически съветник, класни 

ръководители и учители. 

класни ръководители, Директор, 

ЗДУД, ЗДУП, педагогически 

съветник 

Педагогически съвет, 

Директор 

10.09.2018г.- 8клас 

27.09.2018г.- 12 клас 

22.11.2018г.- всички 

РУО – Габрово 

м.09.2018 г. 

 Дейности за извънкласна и 

извънучилищна работа с учениците 

   

18. Отбелязване празника на ПГТ „П. 

Семов” и годишнина от рождението 

на патрона на гимназията – 

разработване на програма за 

честването. 

25.04.2019 г. 

комисия 

м. 02.2019 г. 

Педагогически съвет 

м. 02.2019 г. 

 

19. Тържествено изпращане на випуск 

2018/2019 г. – разработване на план-

програма за изявата. 

Подготовка на абитуриентски бал  

учители БЕЛ  

м. 04. 2019 г. 

 

Директор, класни ръководители 

Педагогически съвет 

м. 04.2019 г. 
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05.2019 г. 

20. Мероприятия, свързани със 

социализацията и гражданското 

образование и възпитание на 

учениците 

 

- Ден на Ученическото 

самоуправление по случай 

Деня на Европа – 9 май 

 

 

 

Педагогически съветник, класни 

ръководители, 

педагогическа колегия  

срок - постоянен 

 

05.2019 г. - педагогически 

съветник, класни ръководители, 

учители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогически съвет, 

м. 04.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Подготовка и участие на учениците в 

олимпиади, състезания по професии и 

специалности на училищно, 

регионално и национално ниво, 

пробни матури: 

 

- пробни матури по английски език, 

БЕЛ, история и цивилизация, 

география и икономика, философски 

цикъл; 

- регионално и национално състезание 

за «Най-добър млад готвач, барман, 

сервитьор, сладкар, хлебар, 

сомелиер»; 

-национално стстезание «Най – добра 

бизнес идея» 

учители, ЗД УД, ЗД УП 

срок – постоянен 

по график на МОН  
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- национално състезание по 

счетоводство 

- иновационен лагер в рамките на 

Световната седмица по 

предприемачество – за ученици от 11 

и 12 клас. 

22. Организация и провеждане на 

Коледен празник и изяви на класовете 

с благотворителна цел 

21.12.2018 г. 

Класни ръководители, 

педагогически съветник, учители 

БЕЛ 

 

Педагогически съвет, 

м.11.2018 г. 

 

23. Организация и провеждане на 

Пролетен хепънинг  

23.03.2019 г. 

Педагогически съветник, учители 

БЕЛ, м. 02.2019 г. 

Педагогически съвет, 

м. 02.2019 г. 

 

24. Спортни празници 

-28.09.2018 г. – «Бъди активен» 

-19.10.2018 г. 

-22.05.2019 г. 

Учители по физическо 

възпитание и спорт; класни 

ръководители 

 

Педагогически съвет 

м. 09.2018 г. 

м. 10.2018 г. 

м. 04.2019 г. 

 

 

25. Посещение на Панорама на 

професионалното образование – април 

2019 г. 

Директор, класни ръководители   

26. Изграждане на национални и 

общочовешки ценности, естетически, 

спортни, музикални дейности чрез 

реализиране на училищни проекти, 

програми и изяви 

Педагогически съветник 

срок – постоянен 

Педагогически съвет 
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 Организиране и провеждане на 

екскурзии и походи по класове; 

 

Класни ръководители според 

плана на класа, учители по 

физическо възпитание и спорт 

срок – м. 05.2019 г. 

 

 

 

 

Педагогически съвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Включване в дарителски  кампании и 

състезания, организирани от БМЧК 

при Професионална гимназия по 

туризъм „Пенчо Семов”– Габрово 

Педагогически съветник 

председател клуб БМЧК, класни 

ръководители, учители 

срок - постоянен 

Педагогически съвет  

28. Колективни посещения на изложби, 

кина, театри, концерти / след 

предварително съгласуване от класния 

ръководител с директора / . 

Класни ръководители, 

педагогически съветник, учители 

срок - постоянен 

Директор 

по план на съответния 

класен ръководител 

 

   29. Участие в общински, регионални и 

национални празници 

 

Педагогически съветник, класни 

ръководители 

срок - постоянен 

 

Педагогически съвет  

 Дейности за институционално 

развитие 

   

  30. Участие на ПГТ „П. Семов” в 

мероприятията на АУРХБ 

Директор 

срок - постоянен 

Педагогически съвет  

  31. Участие на ПГТ „П. Семов” в 

мероприятията и работата на 

Европейската асоциация на 

училищата по туризъм 

Директор 

срок - постоянен 

Педагогически съвет  

  32. Повишаване квалификацията на 

учителите чрез: 

Главни учители - ръководители 

на МО, учители 

Педагогически съвет, 

Директор 

Съгласно План за 

квалификационна 
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- самоподготовка; 

- дейност на методическите 

обединения; 

- участие в квалификационни  

  курсове на университети и  

  институти; 

- провеждане и участие в 

  тематични и научно – 

  практически конференции. 

срок - постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

дейност, проекти на 

МОН, РУО – Габрово 

33. Активизиране на бизнес средите  с цел 

осигуряване допълнителни финансови 

средства 

- осигуряване на лектори, специалисти 

в областта на икономиката и туризма в 

часовете на класа и по специални 

дисциплини;  

- участие на бизнесмени в 

мероприятия на училището. 

Главни учители, учители, класни 

ръководители 

срок - постоянен 

Директор 

по план 

 

34. Предоставяне на информация на 

учителите за възможности за участие 

в дейностите на европейската 

образователна програма „Еразъм+”. 

Разработка на проектни предложения 

по програми на МОН и оперативни 

програми на ЕС 

 

 

 

 

 

Главни учители 

 

 

 

 

 

Педагогически съвет 

 

 

 

 

 

 

МОН 

 

 

 

 

 

Приет на Педагогически съвет на 10.09.2018 г.  

РАЗРАБОТИЛИ:  

    /Т. Христова/ 

                            /М. Пройнова / 


