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СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГ по ТРАНСПОРТ „ВАСИЛ ДРУМЕВ”
ГР. СТРАЖИЦА ЗА ПЕРИОДА 2019-2020 г.
Стратегията за развитие на ПГ по транспорт „Васил Друмев” гр. Стражица се
основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН и на РУО-Велико
Търново и спецификата на съответното училище. Стратегията е изработена в съответствие с
изискванията на чл.263 ал.1 т.1 от ЗПУО и е гласувана на заседание на Педагогическия
съвет № 1 /18.10.2016 г.
КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
Училището е било открито през месец Септември 1968 година, като ПТУ по
Автотранспорт гр. Велико Търново, със Заповед № Д-1/05.05.1969 год. на МНП училището е
преобразувано в СПТУ по Автотранспорт и е преместено в гр. Стражица, Велико Търновска
област. Със Заповед № РД 14-10/21.04.1986 год. на МНП училището е преобразувано в
СПТУ по Транспорт гр.Стражица. С ПМС № 231/20.05.1997 год. СПТУ по Транспорт
гр.Стражица , до тогава държавно училище на финансиране от МТ, преминава към МОНТ.
Със Заповед № РД-09-232/07.04.2003 г. на МОН, СПТУ –Т е преобразувано в ПГ по
Транспорт гр.Стражица. Със Заповед № РД 14-14/04.04.2004 г. на МОН на ПГ по Транспорт
гр.Стражица е утвърдено име- ПГ по Транспорт „Васил Друмев” гр.Стражица.
Като първа и основна специалност, по която се е извършвало обучението от
основаването на училището е била „Монтьор на автомобили и водач на МПС категория „С”.
В по-късни периоди, с цел по-пълно задоволяване на образователните потребности, най-вече
на населението от района на Общини Стражица, Лясковец, Попово, Горна Оряховица и
Велико Търново, ръководството на училището е предлагало, и от МОН е бил утвърждаван
Държавен прием по различни професии и специалности, освен горепосочената, а
именно:”Монтьор по ел.обзавеждане на автомобила и водач на МПС кат.”В” и
„С”,Автомобили и кари”, „Машинист-крановик”, „”Оператор в шевното производство”,
„Технология на облеклото”.
За настоящата 2019/2020 учебна година е утвърден Държавен прием в дневна форма
по специалностите: „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни
средства” , „ Спедиция и транспортна логистика” и „Производство на облекло от текстил”, а
беше реализиран прием по специалностите „Подемно-транспортна техника, монтирана на
пътни транспортни средства” и „ Спедиция и транспортна логистика”.
I.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И ВЪНШНАТА
СРЕДА.

1. УЧЕНИЦИ
Приемането на ученици в ПГ по транспорт гр.Стражица се извършва, чрез класиране по
документи, като балообразуващите оценки са по Математика, Физика и Български език и
литература и оценката по Математика се умножава по 3.
В настоящия момент в училището са обучават 149 ученици разпределени съответно в
7 класа, от които-139-дневна форма, 10- самостоятелна.
Пътуващи ученици – в ПГ по транспорт учат основно ученици от гр.Стражица
и Община Стражица, като пътуващите се извозват с Общински транспорт, от Община
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Лясковец – с. Джулюница и Община Горна Оряховица- с. Върбица и с. Горски долен
Тръмбеш, които се извозват с автобус на училището.
Отпадащи ученици имаме вследствие на неизвинени отсъствия и по лични
причини/заминаване на родители в чужбина, започване на работа/.Все повече се
установяват ученици невладеещи в достатъчна степен български език, има и ученици със
специални образователни потребности.
2. КАДРОВИ РЕСУРСИ
Обучението на учениците се извършва от учители и специалисти, чието образование и
квалификация отговарят на изискванията на нормативните документи за средно образование
и длъжностните характеристики. В ПГ по транспорт – Стражица няма педагогически
съветник/психолог.
Учителите участват във вътрешно-квалификационната дейност на училището, чрез
комисията по професионално-творчески въпроси, която има три методически обединения и
предварително утвърден годишен план. Има изготвен годишен план за квалификация на
педагогическите специалисти през учебната година.
3. ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
Учебните занятия по отделните дисциплини спомагат за личностното, духовно и
морално развитие на учениците, за спазване на законността, проявяване на етническа
търпимост и взаимно уважение. Във всички празници активно участие вземат учениците на
ПГ по транспорт – Стражица. На националните и училищни празници се изпълняват
ритуалите – изпълнение на химна на Република България, химна на Европейския съюз,
вдигане на националното знаме и изнасяне на училищното знаме.
В деня на специалността, учениците показват знания и навици в практическото
изпълнение на поставените им задачи, активно участват в състезанията по професии на
училищно, регионално и национално ниво.
Честването на празниците оказва голямо възпитателно въздействие върху учениците
и създава в тях чувство за национална принадлежност и достойнство.
Учениците от ПГ по транспорт гр.Стражица активно се включват в спортни
състезания на Общинско ниво – футбол и хандбал.
4. УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА
Училището разполага с богата учебно-техническа и материална база:
 Обширен двор с тревни площи, плац, физкултурна площадка, сграден
фонд.Общата площ на двора е 16 620 кв.м.
 Четири учебни сгради, които включват 20 учебни кабинета и класни стаи, 10
учебни работилници по автомобилна подготовка, 2 работилница по
„Технология на облекло от текстил”, автосервиз, физкултурен салон, 11
гаража, административни и складови помещения и др.
 Стендове за диагностика на ДВГ, диагностика на скачването, за монтаж,
демонтаж и баланс на гуми, за диагностика на спирачната система, агрегати за
ел.дъгово и газово заваряване, пробивни машини, стругове, шмиргели, багер,
булдозер, стендове за диагностика и ремонт и ремонт на дизелова горивна
апаратура, 10 броя учебни леки и товарни автомобили, автокран – 10 т.,
автобуси, автомобилни агрегати, възли и детайли в учебните работилници от
направление „Транспорт”.
 Професионални шевни машини и оверлози „Текстима”, „Juki” и инструменти
и пособия в учебните работилници от направление „Лека промишленост”.
 Компютърен кабинет.
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5. ФИНАНСИРАНЕ
ПГ по транспорт гр. Стражица се финансира от Държавния бюджет чрез МОН.
Даренията, направени на училището са материални, свързани са с обучението на
учениците по съответното професионално направление и за обновяване на учебноматериалната база. Даренията се описват по съответния ред, използват се по предназначение
и по волята на дарителя.
Собствени приходи- от извършване на услуги с техника, образователни услуги,
провеждане на курсове за правоспособност и квалификация, отдаване под наем лавкабюфет.
6. ВЪНШНИ ФАКТОРИ
Работа с родители
През всяка учебна година в ПГ по транспорт гр.Стражица се провеждат родителоучителски срещи. На тях се разясняват на родителите какви са промените в нормативната
база на средното образование, правилниците за устройството, дейността и вътрешния ред в
училището, обръща се внимание относно изискванията на отделните на отделните
преподаватели, относно дисциплината, поведението и отсъствията на учениците. Ако се
налага се провеждат извънредно и срещи с родители на отделните ученици за извършени
техни негативни прояви или натрупани отсъствия.
Срещаме подкрепа от училищното настоятелство и Община Стражица за обогатяване
на учебната материално-техническа база, поддържаме връзка с Общинската комисия за
борба с противообществените прояви.
Ръководството на училището е в непрекъсната връзка с Бюрото по трудовата заетост
гр.Стражица, проучва тенденциите по търсенето и заетостта на работната сила в Община
Стражица и района и има конкретни виждания за професии и специалности, по които
училището би могло да извършва обучение през следващите години.
По отношение на институциите, с които работим за постигане на качествено
професионално образование, това са – РО ДАИ и РИ ДТН гр.Велико Търново, намираме
разбиране и работим успешно от години.
Ръководството на ПГ по транспорт – Стражица поддържа делови връзки с
транспортни фирми „Автомобилни превози” гр.Горна Оряховица, гр.Велико Търново и
гр.Стражица, автосервизи „Аркус”, „Експрес” и др., с шивашки фирми „Валет-98”,
„Аполон” и „Дани-М” гр.Горна Оряховица, „Актуална мода” гр.Велико Търново и др.
Ръководствата на тези фирми изразяват задоволство от професионалната подготовка,
знания и умения на нашите ученици и с желание ги приемат на производствена практика и
работа.
Изхождайки от всичко изложено до тук и имайки условията и възможностите на
целия колектив, съобразно с изискванията на ЗПУО и ЗПОО, с увереност може да се каже,
че ПГ по транспорт с разнообразните си професии, специалности и степени на
професионална квалификация на учениците, успешно задоволява образователните
потребности в Община Стражица и региона.
II. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА
Целта на стратегията на училището в следващите четири години е съобразена с
перспективите за обществено-икономическото развитие в Община Стражица и района, с
приоритетите на МОН и РУО-Велико Търново, с наличните ресурси на училището и с
очакванията на учениците и родителите им, а именно:
1. Повишаване качеството на общообразователната и професионалната
подготовка на учениците и увеличаване на възможностите за тяхната
реализация след дипломирането им.
2. Осмисляне на свободното време на учениците.
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3.
4.
5.
6.

Интеграция на децата от малцинствените групи.
Здравно образование.
Противопоставяне на насилието в училище
Участие в национални и международни програми и проекти.

III.ПОДЦЕЛИ
1. Да се разкрият нови специалности в областта на транспорта и леката промишленост.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Подготовката на специалности със средно образование, които ще имат по-добра
реализация в района.
2. Да се повиши квалификацията на учителите, чрез включване на подходящи
квалификационни форми.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Повишаване качеството на преподаване, на резултатите от обучението и участие в
състезания на Общинско, Областно и Национално равнище.
3.Да се засили възпитателната функция на образованието в часовете от културнообразователната област „Обществени науки и гражданско образование”.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Формиране на личности с активна гражданска позиция, уважаващи правата и свободите
на другите, подобряване качеството на взаимоотношенията между учениците,
намаляване на насилието между тях.
4. Усъвършенстване на учебната МТБ съобразно съвременните тенденции в
образованието и техническите постижения на преподаваните професии и специалности.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Повишаване качеството на професионалната подготовка и увеличаване процента на
завършилите професионална квалификация.
5.Да се насочат усилията към подготовка на учениците за задължителните зрелостни
изпити.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Успешно завършване на средно образование и степен на професионална квалификация.
6.Да се оптимизира професионалната подготовка на учениците, чрез обвързване на
теорията с практиката и въвеждане на новите информационни технологии в обучението.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Подготовката на конкурентноспособни специалисти с по-добри възможности за
реализация.
7.Да се развият и усъвършенстват извънкласните форми в училище.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Повишаване на мотивацията за активно участие в образователния процес, създаване на
възможност за работа с ученици, проявяващи интерес към определена научна област,
повишаване качеството на професионална подготовка и работа с надарени деца.
8.Да се оптимизира здравното образование и възпитание в училище.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Превенция на тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотици. Превенция на
болести, предавани по полов път. Придобиване на навици за здравословен начин на
живот.
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IV. ПЛАН НА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПОДЦЕЛИТЕ
1. Административно-управленческа дейност
 Проучване на нуждите на района от специалисти със средно образование в
областта на транспорта , леката промишленост и услугите, чрез разговори с
Общинска администрация и Бюрото по трудовата заетост, фирмите в региона и
техните потребности от кадри.
 Осъществяване на договори между училището и предприятията в района за
създаване на условия за провеждане на производствена практика.
 Участие в Национални и международни проекти.
2. Образователно-възпитателна дейност
 Използване на мултимедийни средства за обучение в уроците по
общообразователните дисциплини и специалните, и по учебна практика.
 Участие в олимпиади
 Проучване потребностите на учениците от извънкласни и извънучилищни
дейности, чрез анкети.
 Организиране на производствени екскурзии до авторемонтни и шивашки
предприятия.
 Запознаване с новите информационни технологии и приложимостта им в
професионално направление.
 Изграждане на ученически съвет
 Участие в Общинския младежки съвет
 Сформиране на отбори по футбол, хандбал, волейбол
 Организиране на беседи с участието на лекари
 Оптимизиране работата на комисията за борба с противообществените прояви и
насилието в училище.
 Честване на Национални и училищни празници и провеждане на тържества.
 Подпомагане и стимулиране на художествено-творческите изяви на учениците.
3. Квалификационна дейност
 Проучване потребностите на учителите от квалификация, чрез провеждане на
анкети.
 Изготвяне система за информация на учителите, относно възможностите за
повишаване на квалификацията им.
 Посещение на открити уроци в училище и такива организирани от РУО-Велико
Търново.
 Регулирано провеждане на заседания на МО в училище и обсъждане на
възникнали методически проблеми.
4.Социално-битова и финансова дейност
 Превантивна работа за опазване на МТБ.
 Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства.
 Планиране на строително-ремонтни работи.
 Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен
процес.
 Обогатяване на МТБ в учебните работилници по направленията „Транспорт” ,
„Лека промишленост” и „Икономика”.
 Приобщаване на родителите и училищното настоятелство за решаване на
проблеми, свързани с финансирането и обогатяването на МТБ.
 Подобряване на условията на ЗБУТ в училище.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „ВАСИЛ ДРУМЕВ”
гр. Стражица , ул. Стефан Караджа №34 , тел.06161 22-88 , e-mail: profgstrj@abv.bg , http://pgt-str.eu/

V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
СТРАТЕГИЯТА
За финансовото осигуряване на стратегията, ПГ по транспорт „Васил
Друмев”гр.Стражица разчита на:
1. МОН – чрез делегирания бюджет на училището.
2. Собствен труд – извършване на несложни ремонтни дейности по поддръжката на
сградите и оборудването.
3. Реализиране на собствени приходи чрез:
 Извършване услуги по диагностика и ремонт на МПС.
 Извършване на товаро-разтоварни дейности с автокрана
 Обучение на водачи на МПС
 Провеждане на курсове за придобиване на професионална квалификация
„Машинист на ПРП”, „Автокранист” с граждани.
 Отдаване на помещения под наем за търговска и промишлена дейност.
4. Спонсори, спомоществователи и училищно настоятелство.

Директор: / П /
/инж.Р.Илиева/

Съгласуван:
Председател на СО на КНСБ при ПГТ „Васил Друмев”/ П /
/Валентин Добрев/

