
 

 

 

 

Уважаеми ученици и  родители, скъпи колеги , 

Навечерието на Коледа е време за равносметки, чертаене на планове, 
определяне на перспективи, време за усмивки и надежди. Сега е моментът да 
споделим постигнатото за изтеклите три месеца от тази учебна година, да 
планираме онова, което е нужно да направим, за да можем да я приключим 
успешно. И така, какво направихме и какво предстои: 

 Започнахме годината със 100% реализиран план-прием и със 100% 

кадрова обезпеченост. Работим и ще продължаваме да работим в посока 
на екипността на всяко училищно ниво. 

 Направихме много за осигуряване на здравословна учебна среда във 
времето на Ковид пандемията  

 подсигурихме  необходимите дезифектанти, маски, устройства за 
измерване на температурата, лампи за дезинфекция за 
компютърните зали и някои от лабораториите, 

 осигурихме с топла вода всички санитарни помещения на 
гимназията. 

Убедена съм, че е изключително важно  да се прави още и още, за да можем 
тогава, когато отново се върнем всички в училище да се чувстваме максимално 
защитени. Затова, подкрепена от Организационния екип за осигуряване на 

безопасна среда на обучение в епидемичната обстановка и  Комитета по 
условия на труд, внесох предложение и получих финансова подкрепа от МОН 
за осигуряване на въздухопречиствателни уреди за всяка класна  стая, 
лаборатория и кабинет в училище. 

 За МТБ  
 Стартирахме дейностите по реализацията на проект Модернизация 

на образователната инфраструктура – конструктивно 
укрепване и ремонт на сградата на Професионална гимназия по 
аудио-, видео- и телекомуникация „А. С. Попов“ по ОП „Региони 
в растеж“, който ще даде възможност през новата 2021 г. да се 
модернизира изцяло учебната среда; 



 

 Подадохме предложение по ОП „Региони в растеж“ за  
техническото обезпечаване на обучението по професионална 
подготовка, което ще доведе в близка перспектива до 
окомплектоването и разкриването на специализирани кабинети за 
софтуерни науки; 

 Вложихме собствени средства за модернизиране на двете 
компютърни зали; 

 Работим усилено за  намаляване на затрудненията в обучението в 

електронна среда чрез използване на облачно пространство, в 
партньорство с Гугъл, където с общи усилия ще трябва да 
изградим научо-библиотечна база по изучаваните предмети от 
общообразователната и професионална подготовка; 

 Внесохме предложение, получихме финансова подкрепа от МОН 
и осъществихме на 80% реконструкцията на втората спортна 
площадка на училището; 

 Работим усилено по прочистване на „горичката на Попов“. 

 

 Положихме и продължаваме да полагаме усилия за постигане  на високо 
качество на образователния и възпитателния процес.  

 Направихме немалко в посока квалификация на учителите. 75% от 
учителите бяха обучени в различни обучителни  семинари. Двама 
от преподавателите ни защитиха успешно Втора ПКС; 

 Подкрепяме новоназначените колеги чрез методите на 
наставничеството; 

 Подкрепяме инициативността и креативността на колегите и 
популяризираме добрите педагогически практики; 

 Извършеният подбор на главни учители по възпитателната 
дейност, по практическа ПП и по БЕЛ и чуждоезикова подготовка 
ще подпомогне учебната, методическата и възпитателната дейност 

 Подадохме проектно предложение и получихме одобрение от 
МОН за изграждането на СТЕМ център, обхващащ три кабинета в 
училището; 

 Подадохме и успешно реализирахме проектно предложение по НП 

„ИКТ в системата на предучилищното и училищното 



образование“ за  осигуряване на специализиран софтуер, 

приложим в образователния  процес по професионално обучение; 

 За осигуряване на ефективен учебен процес по общообразователна 
и професионална подготовка (включително при ОРЕС)  
инициирахме, финансирахме със собствени средства и 
реализирахме изграждането на мобилни стриминг кабинети, с 
перспектива за надграждане в локална дигитална училищна 
телевизия. В етапната реализация на този амбициозен проект са 
изявили желание и са привлечени за участие ученици от втори 
гимназиален етап; 

 От началото на учебната година осъществяваме ефективен 
учебно-възпитателен процес в ОРЕС с ученици с хронични 
заболявания; 

 Обезпечихме с електронни устройства, онези ученици, за които 
имаше риск от отпадане от образователната система, поради липса 
на такива, както и на учителите, които не разпологаха с 
необходимите устройства за осъществяване на качествена урочна 
дейност при обучение в ОРЕС; 

 Положихме немалко усилия за изграждането на стабилно 
сътрудничество и партньорство с представители на бизнеса; 

 В условията на онлайн среда се включихме в европейската 
седмица на професионалните умения под формата на онлайн 
срещи и конференции с наши партньори от бизнеса: Фесто, 
България и ИТА инжинеринг. Срещите бяха под мотото: „Открий 
своя талант, своя път, своя избор“; 

 За поредна година се включваме в състезанието „Мога и зная как“, 
от календара на МОН, като ще проведем училищния кръг на две 
нива: онлайн във ВКС и присъствено; 

 Осъществяваме активно сътрудничество и взаимодействие на 
ръководството със синдикалните организации в Гимназията в 
името на конструктивизма и прозрачността; 

 Осигурихме стипендии на 124 ученици за образователни 
резултати, на 28 за подкрепа на достъпа до образование, на 44 
ученици в неравностойно положение и 13 на хронично болни, 

отличихме с награди проявилите активност и завоювали челни 
места в състезания и конкурси; 



 

 

 Успешно финализирахме проект, иницииран от Ученическия 
парламент и осъществен под егидата на Столична община – 

„Нашият спортен празник“; 
 Работим по реализацията на два проекта по програма „Еразъм+“; 
 Сформирахме 13 клуба по интереси по проекта „Подкрепа за 

успех“, които сме уверени, че ще мотивират за изява нашите 
ученици; 

 Бяха организирани и проведени два  конкурса с фокус към  

изобразителното изкуство: „Шарж и карикатура“ и  „Коледна и 
новогодишна картичка“, които насърчиха креативността на 
нашите ученици... 
 

В изтеклите три месеца от тази учебна година е направено 
немалко, но ни предстоят още трудни месеци, в които трябва да 
съхраним здравето си, да работим по успешната реализация на 
всички заложени проекти, по успешното приключване на учебната 
година. Затова нека бъдем позитивни, заредени с хъс за работа, 
упорити и честни, благодарни за това, което имаме, а това, 
убедена съм, ще ни направи щастливи!  

Пожелавам на всички здраве, весели празници и 
прекрасна и по-добра Нова година! 

 

   Маргарита Янакиева 

   Директор на ПГАВТ „А. С. Попов“ 
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