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УВОД 
 

През учебната 2019/2020 година ПГ по туризъм „Алеко Константинов”-Банкя 
ще обучава ученици в дневна и самостоятелна форми от следните професии и 
специалности: 

1. Професия „Хотелиер”, специалност „Организация на хотелиерството”. 
2. Професия „Администратор в хотелиерството“, специалност „Организация 

на обслужването в хотелиерството“. 
3. Професия „Ресторантьор”, специалност „Производство и обслужване в 

заведенията за хранене и развлечения”.  
4. Професия „Ресторантьор”, специалност „Кетъринг”.  
5. Професия „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия 

и напитки” . 
6. Професия „Организация на туристическа агентска дейност“, 

специалност „Организация на туризма и свободното време“. 
 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

 Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с 
ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна 

обществена реализация. 

 Подготовка на висококвалифицирани, конкурентноспособни кадри, 
необходими за туризма.   

 Възпитание и обучение според ДОИ, ДОС и стандартите на ЕС в духа на 
демократичните ценности. 

 Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят 
и създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот. 

 Формиране на умения за придобиване на информация и овладяване на 
съвременни комуникационни технологии. 

 Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности. 

 Развитие на индивидуалността.  

 Стимулиране на творческите заложби. 
 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

 Утвърждаване на ПГ по туризъм „Алеко Константинов”- гр.Банкя, като 
модерно и конкурентно училище с половинвековна история, способно да 
формира у учениците национални и общочовешки добродетели при 
подготовката им за социализация и реализация. 

 Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия 
персонал. 

 Обособяването на педагогическия и непедагогическия персонал като 
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екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и  
зачитане на човешкото достойнство, които имат съвременно мислене и могат 
успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО. 

 Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за 
утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. 

 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. 

 Прилагане на  Етичния кодекс на училищната общност, в създаването 
на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление. 

 Взаимодействие със социални партньори, фирми, браншови организации и 
родители. 

 Прилагане на различни форми на обучение, заложени в новия ЗПУО, с 
цел да се отговори на потребностите и да се даде достъп до образование, както и  
за да предотврати преждевременно отпадане и ранно напускане на училище. 

 Изграждане и модернизиране учебната и спортната база за постигане 
на заложените в нашата мисия приоритети. 

 Създаване цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици 
и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвети на  
местните общности за кандидатстване и активната работа по програма „Еразъм +“  
на Европейския съюз и по други проекти и програми. 
 

ЦЕННОСТИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 Уважение и зачитане на правата на учениците и работещите в 
гимназията чрез създаване на позитивна атмосфера и добра комуникация. 

 Спазване правилата и нормите в училище. 

 Ефективно използване на времето на учениците в училищни и 
извънучилищни дейности. 

 Изграждане на професионализъм чрез създаване на мотивация за 
учене, поощряване и ангажираност. 

 Възпитание в честност, откритост и отговорност. 

 Мирно решаване на конфликти чрез изграждане на умения за 
общуване и самоуважение. 

 Утвърждаване   на гимназията като училище със специфичен облик, 
изграждащо образовани и етични личности с възможности за социална  
реализация чрез осигуряване на оптимални условия за изпълнение мисията на  
училището и чрез утвърждаване на неговата визия и осъществяване на целите му. 

 Постигане  качествено образование чрез непрекъснато надграждане на 
знания и умения с оглед на максималното развитие на потенциала на всеки  
ученик и възможност за пълноценна социална реализация. 

 Задоволяване потребностите от съвременно модерно училище и 
училищна среда, отговарящи на критериите на ЕС. 
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 Стимулиране творческата активност на учениците и генериране на идеи 
за поощряване на творческата им реализация. 

 Активизиране  взаимодействието между училището и организациите за 
извънучилищна дейност. 

 Създаване на благоприятна училищна среда за формиране на 
поведение на етническа толерантност, взаимопомощ, партньорство и уважение. 

 Прилагане на ИКТ в образователните дейности и управлението на 
училището. 

 Оптимизиране на  дейностите по финансовото осигуряване на 
училището. 

 Повишаване  квалификацията на учителите и  усъвършенстване на 
професионалните умения на училищния екип. 

 Формиращо оценяване и самооценяване. 

 Ефективна управленска дейност. 

 Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в 
училищния живот. 

 
 ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

 Постигане на позитивна маркетингова стратегия и политика чрез затваряне 
цикъла знания-производство и реализация на кадри в областта на туризма. 

 Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. 

 Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 
училищната общност. 

 Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на 
знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и 
развитие на умения за учене през целия живот. 

 Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и 
използване на методите за обучение чрез активни дейности. 

 Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

 Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и 
допълнително финансиране. 

 Повишаване квалификацията на учителите. 
 

ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩЕТО :  

  Учебната и възпитателна дейност на ПГТ «Алеко Константинов» да бъде 
изцяло подчинена на 50 - годишния юбилей на училището, с цел популяризиране на 
авторитета му. 

 Повишаване интереса на учениците към учебен труд и практическа  реализация 
на знанията и уменията. Акцентиране върху ученето „чрез правене”, използване на 
иновативни техники в преподаването. 
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 Надеждна  комуникация с родителите на учениците и осигуряване на редовна и 
позитивна обратна информация чрез общи и индивидуални родителски срещи и 
използване на разнообразни форми за информиране. 

 Работа по гражданското образование и възпитание с цел изграждане на 
подкрепяща среда и редуциране на нежелателното поведение на учениците. 

 Използване на утвърдените форми за традиционни училищни дейности:  
състезания, олимпиади, празници, посещения, екскурзии и др. в партньорство с 
образователни институции, родители, училищно настоятелство, неправителствени 
организации, браншови организации, бизнес партньори и др. 

 Акцентиране върху използването  на съвременни методи и ИКТ в  
преподаването. 

 Акцентиране върху насърчаване и повишаване на грамотността. 

 Екипност в работата на учителите – взаимна комуникация, съвместно вземане 
на решения, стимулираща образователна среда, компетентно и отговорно 
поведение. 

 Ефективно управление на ресурсите на училището. 

 Ефективно използване и обновяване на материално-техническата база чрез 
съгласуване с финансиращия орган и собствен принос на училищната общност.  

 Осигуряване на извънбюджетни форми на финансиране (субсидии по проекти, 
спонсорство, дарения и др.). 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ  
 

 Прозрачност на решенията, информираност на учители, ученици, 
родители, общественост. 

 Позитивни интеракции с участниците в образователния процес - ученици, 
учители, родители. 

 Проучване и удовлетворяване на потребностите  на учениците и бизнеса. 

 Популяризиране на съвременни методи на преподаване и учене, добри 
практики, мултимедийно и интеративно представяне на учебното съдържание. 

 Толерантност и позитивна етика. 

 Екипност в работата на учители и ученици. 

 Разширяване на автономността на субектите в училище. 
 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 

 Издигане авторитета на гимназията като институция. 

 Повишаване авторитета на учителя, превръщането му в медиатор на знанията и  
уменията на учениците и координатор на дейностите. 

 Създаване на мотивация за учене и  среда, в която образованието  се 
възприема като ценност. 

 Утвърждаване на диференциран подход в заплащането и обективна система  за 
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оценка качеството на  учителския труд, обвързан с  повишаване  качеството на 
обучението. 

 Усъвършенстване на система за кариерно развитие на учителите. 

 Развиване на системата за вътрешно оценяване. 

 Достойно отбелязване на 50-годишния юбилей от създаването на училището. 

 Ритуализация на училищния живот, превръщане на училището в територия на 
учениците. 

 Насърчаване и развитие на ученическия спорт, повишаване на двигателната 
активност на учениците. 

 Изграждане на подкрепяща среда – гражданско образование и активно 
партньорство с родители. 
 

 Усъвършенстване системата за професионално ориентиране на учениците. 

 Ефективно управление на финансовите средства в условията на делегиран 
бюджет. 

 Утвърждаване  на училищното настоятелство  в орган с реални и ефективни 
правомощия в областта на финансовата и управленската дейност на гимназията. 
 

 
ДЕЙНОСТИ  ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ  
 

1.Разглеждане работата на комисията по приема и разпределение на 
учениците по паралелк и.                                                               
               м. септември 2019 г. 

                                                                        инж. Д. Колева - Васева 
                                                инж. С. Маркова 
            инж. А. Дякова 
 
  

2.Записване  на ученици, успешно положили приравнителни  изпити. 
                                                      Срок: постоянен    

                          инж. С. Маркова 
           инж. А. Дякова 
 
3. Актуализиране на Етичния кодекс на училищната общност, Правилника за 

дейността на училището,  Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за 
осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, Програмата за 
превенция на ранното напускане на училище, Мерки за повишаване качеството на 
образованието, Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 
на децата и учениците от уязвими групи, Механизъм за противодействие на 
училищния тормоз и др.  

           м.септември 2019 г.                                                                 
                                                                                   училищно ръководство, уч. психолог 
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4. Определяне състава на методични обединения и училищни комисии, 

съгласно решение на ПС. 
                                     м.септември 2019 г.                                                                 

                                                                                   училищно ръководство, уч. психолог 
 
 5.Изготвяне и приемане на План за квалификационната дейност с приложени 
правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституцоналната и 
продължаваща квалификация, Годишния план на училището и Училищна програма и 
план за образователна интеграция на етническите малцинства. 

     м.септември 2019 г.                                                                 
                                                                                   училищно ръководство 
 

6. Определяне на координатор и екипи за подкрепа  на личностно 
развитие в училището. 

     целогодишно                                                                 
                                                                                  училищно ръководство и уч. психолог 
 
 7. Приемане на училищните учебни планове и учебни програми за ЗИП и РПП  
за учебната 2019/2020 г. 
            05.09.2019 г.  
            училищно ръководство   
            учители 
  
 8. Изготвяне на седмичното  разписание за І-ви и ІІ-ри учебен срок.  
                      10.09.2019 г.   инж. С. Маркова 
             31.01.2020 г.  инж. А. Дякова  
                                  К. Иванова 
                   

9. Изготвяне на дневен режим и график за провеждане на учебни занятия през 
І-ви и   ІІ-ри учебен срок по класни стаи.  

    10.09.2019 г. инж. С. Маркова 
    31.01.2020 г.   инж. А. Дякова 
   П.Величкова 

 
10. Изготвяне на графици за консултиране на ученици и родители, за 

провеждане на контролните и класните работи, за дежурство на учителите.  
                 м. септември 2019 г.  
            м. януари 2020 г. 
            училищно ръководство   
            учители 
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 11.Утвърждаване програмите и  модулите  за организиране и провеждане на 
учебния час за спортните дейности в училище. 
               05.09.2019 г. 
               училищно ръководство   
               учители 
  
 12.Определяне на класните ръководители. 
               05.09.2019 г. 
               училищно ръководство   
               учители 
 

13.Сключване договори за провеждане на учебна и производствена практика. 
       м. септември 2019 г. 

инж. Д. Колева - Васева,  
инж. А. Дякова 
 

 

14.Изготвяне на Списък-Образец № 1.               
                        м. септември 2019 г. 
              инж. Д. Колева - Васева,  

       инж. А. Дякова  
       инж. С. Маркова 

              Цв. Миланова 
 

15.Изработване на план за контролна дейност на директор и зам. директори.           
         м. септември 2019 г. 

                                                                                       инж. Д. Колева – Васева, 
       инж. С. Маркова 

                                                                                       инж. А. Дякова 
  
 

16.Преглед и проверка на училищната документация. 
 

 а/ лични картони                                м.декември, февруари, юли                        
     инж. Д. Колева - Васева,  
     инж. С . Маркова   

б/ дневници         м. септември, февруари, юли 2019 г.                                                               
     инж. Д. Колева - Васева,  
     инж. С. Маркова   

 

 17.Утвърждаване списък на ученици, които ще получават стипендии. 
            м.октомври 2019 г. 

     м. февруари 2020 г. 
            Цв. Миланова                    
               



стр. 9 от 14 
 

       
  

 18.Организиране и провеждане на: 
 а/ поправителни сесии           

    м. май,  м.юли, м.септември 2020 г.  
инж. С. Маркова 
 

б/изпити с ученици в СФО      
    м. януари-февруари,  м. април- май,      
    м. юни, м. юли,  м.септември   2020 г.                       

                                                                                  инж. С. Маркова 
 

  

 в/държавни  изпити (зрелостни, квалификационни)                    
    м. май, юни, август, септември 2020г.                              

           инж. А. Дякова 
                                                                        инж. С. Маркова 
  

19.Разясняване съдържанието на националните изпитни програми за 
придобиване на ІІ и ІІІ СПК.                                  

    18.10.2019 г.  
                                                                                   инж. А. Дякова 
 

20.Провеждане на родителско-учителски срещи.                      
                                               м.септември 2019 г., януари 2020 г. 

           май 2020 г. 
                                                                                   инж. Д. Колева - Васева 
                      кл.ръководители 
 

21.Изготвяне и приемане от ПС на предложението за план-приема за учебната 
2020/2021 година. 
             м. декември 2019 г.    
                             инж. Д. Колева – Васева 
 

 22.Изготвяне на план-график за подготовка на МТБ за новата учебна година. 
        м. април 2020 г. 
        инж. Д. Колева - Васева,  

           инж. А. Дякова  
           инж. С . Маркова 

                  Цв. Миланова 
 
 23.Изготвяне на заявка за задължителната училищна документация за 
приключване на учебната 2019/2020 г. 
        м.януари 2020 г. 
        инж. С . Маркова 
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 24.Изготвяне на заявка за задължителната училищна документация за 
започване на учебната 2020/2021 г.  
        м. март 2020 г. 
        инж. С. Маркова 
 

 25. Кандидатстване и участие в проекти  по програми на МОН,  ЕС и др. 
        целогодишно 
        инж. Д. Колева - Васева, 
                  инж. А. Дякова 

инж. С . Маркова 
 

 26.Участие в срещи и семинари, организирани от браншови организации, 
асоциации, научни институти, базови обекти за новостите в професиите, изучавани в 
училището. 
        целогодишно 
        инж. Д. Колева - Васева, 
                  инж. А. Дякова, учители 
  

27.Провеждане на инструктаж по безопасност, хигиена на труда и 
противопожарна охрана на всички ученици, педагогически и непедагогически 
персонал. 

целогодишно 
Комисия за безопасни условия на 
възпитание, обучение и труд 

 
         

28. Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие. 
- Планиране, координиране, управление и контрол на дейностите за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво. 

- Създаване на условия за повишаване на квалификацията – вкл. финансови. 

- за придобиване на следдипломна квалификация, за придобиване на ПКС и др. 

        целогодишно 

        инж. Д. Колева - Васева, 
        Учители 
 

29. Участие на ученици в олимпиади, кулинарни изложби, конкурси, 
състезания  и др.         

целогодишно 
инж. Д. Колева – Васева,  

                  инж. А. Дякова,  
инж. С. Маркова,  учители 

 

30. Организиране и честване на юбилея на училището, национални и 
традиционни празници, и бележити дати. 
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          целогодишно 

        инж. Д. Колева - Васева, 
                             зам. директори 
        учители 
 

 31. Съвместна работа с Ученическия съвет,  училищното настоятелство и 
Обществения съвет. 

        целогодишно 

        инж. Д. Колева - Васева 
 
 

  

 ДЕЙНОСТ НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
 
 м. септември 2019 г. 
 

1. Запознаване с указанията на МОН за провеждане на  учебната 2019/2020 година 
и промените в нормативната уредба. 

2. Избор на секретар на Педагогическия съвет за учебната 2019/2020 г. 
3. Приемане на: 

- Правилник за дейността на училището. 
- Годишен план за дейността на училището. 
- Училищните учебни планове и учебни програми за ЗИП и РПП. 
- Формите на обучение. 
- Мерки за повишаване качеството на образованието.  
- Програма за превенция на ранното напускане на училище.  
- Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 
на децата и учениците от уязвими групи. 
- План за квалификационната дейност. 
- Модулите за организиране и провеждане на учебния час за спортните дейности      
   в училище. 
- Актуализацията на училищната политика и единните училищни правила във 
връзка с Механизъм за противодействие на  тормоза и насилието в институциите 
на предучилищното и училищното образование . 
- Училищна програма и план за образователна интеграция на ученици от 
етническите малцинства. 
- Списък-Образец № 1. 
- Седмично разписание за I-ви учебен срок. 
- Дневен режим и график за провеждане на учебни занятия през І-ви и ІІ-ри 
учебен срок.  
- График за консултиране на ученици и родители през I – ви уч.срок. 
- График за дежурства на учителите за I-ви уч. срок. 
- План за контролна дейност на директор и зам. директори. 
- Отчет на комисията по приема на ученици за учебната 2019/2020 година. 
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- Информация за избора на учебници за X клас. 
- Приемане на правила за работа на екип за подкрепа за личностно развитие. 

4. Определяне  на класните ръководители, видовете и състава на комисиите и 
методичните обединения за учебната 2019/2020 година. 

5. Обсъждане на процеса по приобщаващо образование в ПГТ. 
         

м. октомври 2019г. 
 

1. Доклад на комисията  за учениците, които ще получават стипендии през I-вия 
учебен срок за учебната 2019/2020 година. 
2. „Мерки за предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини в училище”. 
3. Анализ на резултатите от входното ниво на учениците. 
4. Приемане на график за класните и контролни работи за І-ви учебен 
срок.   
5. Запознаване със списъка на освободените ученици от часовете по физическо 
възпитание и спорт. 
6. Информиране на колектива за проучване нивата на тормоз и насилие и 
употребата на ПАВ в ПГТ.  
7. Приемане на училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността. 
 
           м. ноември 2019 г. 
  

1. Разглеждане на дисциплината на учениците. 
2.  Анализ на здравната дейност в ПГТ. 

3.  Приемане на доклад и план за действие във връзка с резултатите от проведено 
проучване за нивата на тормоз и насилие в ПГТ . 

4. Приемане на доклад и план за действие във връзка с превенцията на употреба 
на ПАВ в ПГТ. 

 
 
м. декември 2019 г. 

  

1. Приемане на график за изпитната сесия – м. януари за учениците от 
самостоятелна форма на обучение. 
2. Изготвяне на предложение за план-прием за учебна 2020/2021 г. 
 

м. януари 2020 г. 
  

1. Доклад на класните ръководители за проведените родителско-учителски срещи 
през  първия учебен срок на учебната 2019/2020 г. 
2. Разглеждане на дисциплината на учениците в ПГ по туризъм «Алеко 
Константинов» - град Банкя . 
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         м. февруари 2020г. 
 
 

1. Доклад на класните ръководители за резултатите  от обучението на учениците 
през първия срок на учебна 2019/2020 г. 
2. Приемане на:  
- Седмично разписание за II-ри учебен срок. 
- График за провеждане на учебни занятия през ІІ-ри учебен срок.  
- График за консултиране на ученици и родители през ІІ-ри учебен срок.  . 
- График за дежурства на учителите за II-ри учебен срок. 
- Приемане на мерки за работа с изоставащи ученици. 
 

 
          м. март 2020 г. 
 

1. Анализ на дейността и резултатите от обучението през първия учебен срок на 
учебната 2019/2020 г. 
2. Анализ на резултатите от предприетите мерки  за намаляване броя на 
отсъстващите ученици. 
3. Приемане на график за изпитната сесия на учениците от XII клас в самостоятелна 
форма на обучение. 
5. Запознаване с доклад на комисията  за учениците, които ще получават стипендии 
през II-рия учебен срок за учебната 2019/2020 година 

 
м. април 2020 г. 

 

1. Отчет за здравословното състояние на учениците. 
2. Разглеждане на дисциплината. 
3. Обсъждане на организацията  за провеждане на ДЗИ и ДИ. 

 
м. май 2020 г. 
 

1. Доклад на класните ръководители на ХІІ  клас за приключване на учебната година. 
2. Приемане на график за поправителната сесия за учениците от XII клас – дневна и 
самостоятелна форма на обучение. 
 
 м. юни 2020 г. 
 

1. Доклад на класните ръководители на VIII, IX, X и  XI клас за резултатите от 
обучението на учениците в края на  учебната  2019-2020г.  
2.Определяне на учебните предмети за ЗИП и РПП за учебната 2020/2021 година. 
3. Приемане график за провеждане на производствена практика на учениците на 
учениците от  Х и ХІ клас. 
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4. Приемане на графици за провеждане на поправителни изпитни сесии на 
учениците от дневна и самостоятелна форма на обучение. 
5. Избор на комисия за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за 
постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти. 
7. Определяне на видовете спорт, по които да се организира и провежда обучението 
по учебния час за спортни дейности за учебната 2020/2021 година. 

 
  м. юли 2020 г. 
 

1. Анализ за дейността и резултатите от обучението в ПГТ «Алеко Константинов» 
през учебната 2019/2020 година. 
2. Отчет на изпълнението на Стратегията за развитие на ПГТ «Алеко Константинов» 
за учебната 2019/2020 година. 
3. Доклад на координатора за състоянието на процеса на приобщаващото 
образовние в ПГТ «Алеко Константинов» за учебната 2019/2020 година. 
4. Доклад на координационния съвет на ПГТ за резултатите от предприетите мерки 
във връзка тормоза и насилието в ПГТ . 
5. Приемане на критерии за определяне на допълнителното трудово 
възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти 
през учебната 2019/2020 г. 
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