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ОТЧЕТ - АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ В 
УЧИЛИЩЕТО И НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА 

 Според програмата, която бе гласувана и влязла в сила за изпълнение на 
педагогически съвет  от 07.03.2018г., бяха заложени следните цели, задачи, 
методи и критерии за анализ. 

I. ЦЕЛИ 
1. Постигане на ефективно взаимодействие между училищната 

общност и родителите.  
2. Преодоляване на взаимното недоверие и отчуждение между 

училището и семейството. 
3. Изграждане на позитивна нагласа на родителите към училището. 
4. Създаване на измерими критерии за сътрудничеството между 

училището и семейството. 

II. ЗАДАЧИ: 
1. Формиране на училищна политика за сътрудничество между 

училището и родителите. 
2. Приобщаване на родителите за участие в училищните инициативи. 
3. Подкрепяне заинтересоваността на родителите към учебно-

възпитателния процес и превръщането им в наши партньори. 
4. Активно участие на родителите в обсъждането и решаването на 

училищните проблеми. 
5. Изграждане на умения за работа в екип. 
6. Постигане на училищно-родителски договор за сигурна училищна 

среда. 
7. Създаване на устойчив механизъм за приобщаване на 

семейството като неразделна част от възпитателно-образователния процес, за 
формиране на общочовешки ценности и добродетели за развитие на 
индивидуалността на ученика, за изграждане на свободна и морална личност, 
уважаваща законите и правата на останалата част от обществото. 
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III. КРИТЕРИИ - УЧИЛИЩЕ: 
1. Брой проведени общи  родителски срещи; 
2. Брой проведени концерти, състезания, конкурси и др. инициативи; 
3. Брой проведени работни срещи с родители на проблемни ученици; 
4. Ефективно работещ сайт на училището; 
5. Направени анкети; 
6. Изработени информационни табла; 

IV. КРИТЕРИИ – РОДИТЕЛИ: 
1. Ефективно работещ клуб на родителя, родителски съвети; 
2. Процент родители, участвали в инициативи на училището; 
3. Процент ученици с родители, дългосрочно и/или постоянно 

пребиваващи в чужбина; 
4. Направени анкети. 

V. КРИТЕРИИ – УЧЕНИЦИ: 
1. Процент ученици, участващи в инициативи на училището; 
2. Процент ученици, участващи в групи на извънкласни дейности; 
3. Резултати от  ДЗИ и ДИППСК 

В голяма частност целите и задачите, които сме поставили в нашата 
програма, са практика в училището ни от няколко години насам. Провеждаме 
поне три родителски срещи годишно, имаме ефективно работещ сайт на, 
където родители, ученици, преподаватели и граждани, нуждаещи се от 
информация за нашето училище, може да я получи.  

Ежегодно в училището се провеждат концерти за откриване на учебната 
година, за Коледа, за патронния празник и за изпращането на завършващите 12 
клас ученици. 

За Коледа, за Баба Марта и за Великден провеждаме благотворителни 
базари, на които се предлагат изработени от учениците сладки,соленки, 
картички,мартеници, украси и др., като средствата от тези базари се дават на 
абитуриенти от училището, чиито семейства са социално и финансово 
затруднени. 

Родителите са пряко ангажирани в организацията, провеждането и 
протоколирането на тези инициативи чрез представителството на Обществения 
съвет, както и чрез лично участие и ангажираност в мероприятията. 

Като професионална гимназия учениците и преподавателите участват в 
много и различни конкурси, свързани с професиите в училището и печелят 
призови места както на местно, така и на републиканско ниво.  

Училището беше домакин на най – големия национален конкурс в 
областта на ресторантьорството и кетъринга, на което нашите ученици бяха 

mailto:pgt_varna@abv.bg


   Приложение 3 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 
„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВАРНА 

              гр. Варна, ул. „Найден Геров“ №1 тел: 052/642671; 052/642669; 052/642667;  
e-mail: pgt_varna@abv.bg 

отличени сред най-добрите в бранша, а техните преподаватели поздравени за 
усилията и знанията, които са предали. 

Участието на родителите в този вид състезания и конкурси е в лицето на 
Обществения съвет и на родителите на участниците, които активно се включват 
в подготовката и организацията. 

През учебната 2017 – 2018 година имаше няколко кампании за събиране 
на книги като дарение, организирани от дирекция образование към община 
Варна, в които училището се включи с желание и радост. В рамките на тези 
кампании ученици, родители и преподаватели с общи усилия събраха голямо 
количество. В едно с това се проведоха различни конкурси и изложби за 
краснопис при най - малките класове (8 клас), най – добро есе (9 – 12 клас), 
участия в различни дебати по литература, където учениците ни спечелиха 
голямата награда – открит библиотечен кът за училището. Обществения съвет 
участва във всяка такава инициатива със свои представители в лицето на 
различни родители на наши ученици. 

Вратите на училището ни са отворени за всеки родител, желаеш да 
посети учебните занятия на детето си, като разбира се това става с 
предварително уведомяване на ръководството. 

Постоянно се организират работни срещи с родителите на ученици с 
проблемно поведение или занижен успех. Така с общи усилия успяваме 
своевременно да вземем мерки за отпадането на тези ученици, да се включат в 
план за обща или допълнителна подкрепа според Наредбата за 
приобщаващото образование и ЗПУО.  

Във връзка с цялата концепция за взаимодействие между родители, 
училищна общност и учениците стартирахме кампанията “Осъзнато 
родителство”, която се проведе под формата на лекции веднъж месечно в 
актовата зала на училището. Лекциите се водиха от известни и доказали се в 
своята професионална област специалисти – психотерапевти, психолози и 
психиатри. Лекциите бяха разделени на такива за ученици и такива за 
родители. Темите бяха свързани със семейството, семейната среда, 
взаимоотношенията родител – тийнейджър, комуникацията – липсата на 
такава, как да помогнем на детето да изгради добра самооценка и увереност, 
семейната терапия – кога семейството има нужда от нея и къде може да я 
получи, и др. 

Ще продължаваме да работим в посока заздравяване връзката на 
училището с родителите и да ги включва във все повече и повече инициативи и 
мероприятия. Работи се по изготвянето на анкетни карти, които да бъдат 
пуснати на първата родителска среща на следващата учебна година, за да 
бъдем още по – ефективни в тази цел. 
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