СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ПГСС”К. А. ТИМИРЯЗЕВ”, ГР. ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛ. РУСЕНСКА
2016-2020 ГОДИНА

I. УВОД:
Законът

за

предучилищното

и

училищно

образование

и

Законът

за

професионалното образование са базата, която определя ПГСС като учебна единица
за подготовка на кадри в стопанския сектор.Той е съобразен устойчивото развитие
на общината и региона на базата на националните стратегии на МОН и община Две
могили. Училищния
приоритетите на

план

за

развитие

е

документ

определящ

целите

и

гимназията, както и финансовите ресурси за реализацията му.
II.ЦЕЛИ

Целите, които се поставят с разработването на училищния план за развитие за

периода 2016-2020 година са:

А. Формиране на училищна политика осигуряваща задоволяване интересите на

обучаваните, съобразно нуждите на общината и региона.

Б. Интегриране на училищния план за развитие с общинския план за

регионално развитие, както и привеждането на държавната политика на месно ниво.
За постигането на тези цели е необходимо да се насочат усилията към:

- Създаване на оптимална среда за обучение и труд съответстваща на нуждите на

обучаваните и нуждата от квалифицирани кадри за селското стопанство в общината
и региона.

- Достъпно и качествено образование.

- Активно участие на работодатели и родители в управлението на гимназията.

- Създаване на условия за учене през целия живот-гимназията паралелно

с професионалното образувание да извършва обучение на земеделски производители
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и други желаещи да повишат своята квалификация или да придобият нова. и получаване
на право способности.

Образователно-квалификационното

незадоволително,

това

е

една

от

равнище

на

причините

заетите

за

в

недостатъчно

сектора

е

усвояване

на финансиращите програми и фондове. От безработните в общината 61,1 % са
без квалификация /с основно или без образование/.

Училищния план се разработва от училищното ръководство, педагогическия съвет,

със съдействието на Училищното настоятелство и Община Две могили.
III. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА.

Според SWOT - анализа на силните и слаби страни, възможностите и

заплахите направен за Община Две могили

е видно ,че водещите силни страни в

стопанския сектор са свързани със земеделието, където ролята на ПГСС е от особено
значение. В анализа е отбелязано
квалификационна

структура

също

на заетите

“Незадоволителна

лица“.

Наредбата

за

образователноцеленасочено

въздействие/обнародвана 2004 година/ община Две могили е изостанал селски район, с
произхождащите от това-ниска степен на икономическа база, голяма безработица, ниски
доходи, обезлюдяване.

Население в общината.
Към

2015

жители. Наблюдава

година
се

постоянното

тенденция

към

население

на

намаляване

общината

на

е

било

населението,

10004

което

дължи на отрицателния естествен прираст, вътрешната миграция и емиграцията.

се

Етническата структура е: Около 55 процента българско население, 30 процента

турски етнос, 15 процента ромски етнос.
Селско стопанство в общината.

Община Две могили е аграрна община. По вече от половината от територията и се

обработва. Изоставените ниви са малко. Основните култури, които се отглеждат са –
пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица. При лозарството и зеленчукопроизводството се

наблюдава спад. Земята се стопанисва основно от земеделски кооперации и по малко от
арендатори.

В животновъдството се наблюдава спад в отглеждането на свине, коне, спад има и

при крави и овце. Ръст се наблюдава при пчелните семейства.Икономическото развитие
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на Община Две могили се характеризира, според плана за развитие на Община Две
могили 2014-2020 година с:

-спад на производството.

-съкращаване на инвестициите.
-липса на свежи капитали.

-свиване на потреблението.

На територията на Община Две могили преобладават малките предприятия.
Училища на територията на община Две могили.

На територията на община Две могили има три общински училища, като едното е

основно в село Баниска, СУ - с прием една паралелка след

седми клас. ПГСС ”К. А.

Тимирязев” – с прием две паралелки след седми клас . Други средни училища има на

по вече от 30 километра разстояния в град Русе и град Бяла. ПГСС „К. А. Тимирязев”
гр.Две могили е с регионално значение.
общини.

Почти всички работещи

В училището учат

ученици от

четири

в селското стопанство в община Две могили и

съседните общини са завършили през годините в ПГСС ”К. А. Тимирязев”.
Обезпеченост с човешки ресурси при ПГСС „К. А. Тимирязев”:

В гимназията се обучават между 180 и 200 ученика дневна и

самостоятелна форма на обучение. В общежитието са настанени 25ученика.

9 ученика в

В ПГСС „К. А. Тимирязев” са назначени 20 преподавателя /вкл. директор/, от тях 9 -

общообразователна подготовка, 9-професионална подготовка и 2 възпитатели.

Всички те са правоспособни специалисти. Един с ІІ ПКС, трима с ІІІ ПКС, петима с V
ПКС.

За обезпечаване на професионалната подготовка са назначени 2 агрономи, 1
специалист аграрен мениджмънт, 1-зооинженер, 3-инженери и така предметите
от професионална
За възпитатели

подготовка

към

се

водят

общежитието

са

само

от

назначени

квалифицирани
инженер

и

специалисти.
агроном

с

педагогическа квалификация, по този начин се обезпечава учебния процес и при
отсъствие

на преподавател. Всички огняри са и водачи на МСС, със съответните

правоспособност /Ткт, Твк, Твк3/. По този начин има взаимно заменяемост на всички
служители

от

помощния

персонал.
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Материално техническо обезпечаване на учебния процес.

Училището разполага с недвижима собственост с обща територия - 626972 кв.м. в

т.ч. обработваема площ – 491 000кв.м., гора-67 500кв.м., дворове. Като училищният двор с
прилежащи сгради – 45 500 кв.м.; учебно - опитно стопанство – 87 000 кв.м. Гимназията е
отдало под аренда земите на ЗКПУ ”Филип Тотю” град Две могили.

Към училището функционира общежитие с 54 легла, зала за отдих и др.

Изградени са кабинети по: селскостопански машини, трактори и автомобили -

2, работа с машинно - тракторни агрегати - 2 металообработване, експлоатация и ремонт
на селскостопанска техника, растениевъдство - 2. Изградена е лаборатория по
диагностика на

селскостопанска

техника.

На

територията

на

училището

има

действаща станция на Растителна защита и агрохимия, която учениците е ползват

при практични занятия. Отоплението водно на твърдо гориво. ПГСС притежава
учебен автомобил Дачия Логан, трактор

KLAS, трактор ЮМЗ, със съдействието на

училищното настоятелство е закупена техника за оборудване на зали с мултимедия
- 6 на брой, които се ползват от преподавателите на гимназията при провеждане на
учебните часове и др.

SWOT - анализ за регионалната значимост на ПГСС”К. А. Тимирязев” за

развитието на общината и региона и привеждане на националната политиката
в областта на селското стопанство и икономиката на местно ниво.
СИЛНИ СТРАНИ
Благоприятно географско

ОЦЕНКА
5

положение:
Земеделски район с малък процент

на необработваеми

от квалифицирани за

площи, нужда
селското

стопанство кадри. Наличиена
земеделски
добра

кооперации

с

техническа база. Добра

хидрографска мрежа, която

предразполага развитието на

4

рибното стопанство. Екологично
чиста природа.

Водещ стопански сектор за

общината е селското стопанство.

Транспорт: Град Две могили е

4

транспортен център. ЖП гара,

4 автотранспорт до областния

център, общинска транспортна
схема,

която е съгласувана с училищното
ръководство и обслужва и учениците от
гимназията.
Училища на

4

територията на

община Две могили
и съседни общини: В
ПГСС обучението на

учениците става при

прием след седми клас.
На територията на
общината има две

общински училища, като

едното е основно в село
Баниска, а другото е СУ
в град Две могили с

прием на една паралелка
след седмии клас. В

община Иваново има

само основно училища,
в община Борово-

основно училище. Това
показва, че ПГСС”К. А.

5

Тимирязев”е

единственото училище в

региона задоволяващо нуждите от
високоспециализирани
специалисти

в

областта на

селското стопанство, а в същото
време е единствената

професионална гимназия,което дава
възможност за разрастване на
професиите и специалностите.

Обезпеченост с човешки ресурси
при ПГСС „К. А.

3

Тимирязев”:
В ПГСС „К. А. Тимирязев” са назначени
20 преподаватели.

/вкл. директор /, от тях 9общообразователна подготовка, 9-

професионална подготовка и 2 възпитатели.

Всички те са правоспособни специалисти. Един
от тях са с ІІ
3
ПКС, трима с ІІІ ПКС, петиа с V ПКС.
на

За

обезпечаване

професионалната

подготовка

са

назначени 2 агрономи, 1
със специалност аграрен
мениджмънт,

2-

зооинженери,
инженери

предметите

и

така

се

водят

професионална

подготовка

3-

от
6

само от квалифицирани
специалисти.

За

възпитатели

към

общежитието
назначени

инженер

са

и

агроном с педагогическа
квалификация,
начин

учебния

се

отсъствие

по

този

обезпечава

процес

и при
на

преподавател.

Материално техническо обезпечаване
на учебния процес:
Учебен

корпус,

общежитие,

учебни

работилници,

селскостопански
машини,

автомобил

трактори,

„Дачия”,

обработваеми
учебно

стопанство,
базитена
и

лек

земи,

опитно

използване

кооперациите

Русенския

университет

и

други

фирми на територията на
общината
общини.

и

Традиции:

съседни
Още
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от създаването си през
далечната

училището,

1925 година
обучава

специалисти в областта
на

селското стопанство.

ПГСС”К. А. Тимирязев ” е
емблема за общината и за
град Две

могили,

образованието
обучението

с

и

на

селскостопански
специалисти.

СЛАБИ СТРАНИ
Демографския срив:
раждаемост,

малък

Ниска

ОЦЕНКА
5

брой

5 завършващи седми клас,

нелоялна конкуренция от други
учебни

заведения.

Незаинтересовано

ст

от

ученици

и

родители

3

от
към

образованието: Бедностзначителна

част

родителите на наши

от

ученици са безработни. Не се оценява
значението на образованието

3 получавано от гимназията от

8

част от учениците и техните
родители.
Материалната
база:

физически

Морално

компенсираме

и

остаряла,
с

използването на базите

на кооперациите, но за

качествено образование е
необходимо

нейното

обновяване.

ВЪЗМОЖНОСТИ:

ОЦЕНКА
4

Задълбочаване сътрудничеството с
кооперациите с
4

Русенския университет,
Тракийския
университет,

Аграрния

университет

и

други

фирми от бранша:
Това ще спомогне за решаването на
много проблеми на

учебно

възпитателния

повиши

качеството на

процес, а също така ще
образование,
на

въвеждане

новостите

областта

в

на

земеделието.Разширяване
на

професии

предлаганите
и

9

специалности,съгласувани
с

Община

Две

могили

и бизнеса в Общината и
региона.

Използване на ЗИП и СИП за подготвяне
на специалисти в
рибовъдството, за биологично и

3

алтернативно земеделие в
3 растениевъдството и

животновъдството и други
ниши отговарящи на

изискванията и нуждите на
общината и региона:
ПГСС

По

този

ще

решаването
важен

начин

спомогне
на

момент

професионалното
образование,

а

за

един
от

именно

реализацията, тъй като и
рибовъдството,

биологично земеделие и
алтернативно
са

ниши

разработени

земеделие

недостатъчно
и

са една

възможност за успешна

реализация

Активна работа с

3

родителите на нашите
ученици и въвличането
1

им

в

живота

проблемите

и
на

гимназията:
Съпричастността

на

родителите

към

проблемите на училището
ще доведе до повишаване
на

заинтересоваността

към образованието на

техните деца. По този начин и гимназията по
лесно ще може да води
3
своята агитация по приема.
Разширяване

дейността

на

на

професионалния център
към ПГСС:
извършва

земеделски

Центъра

обучение

да

на

производители,

с

квалификация,

знания,

повишаване

цел

на тяхната

умения и получаване на
професионални
квалификации
способности,

и право

което

се

определя от нуждите на
общината,
и

кооперациите

арендаторите.

Разширяване
на центъра

дейността

съобразно нуждите на Общината и бизнеса.

1

ЗАПЛАХИ
Апетити към материалната база и
собствеността на

ОЦЕНКА
4

ПГСС”К. А. Тимирязев”:
Демографския срив-намален брой деца.
Обезличаване на професионалното
образование :

5
4

Нелоялна конкуренция от НПО:

3

IV . ВИЗИЯ НА ПГСС ”К. А. ТИМИРЯЗЕВ”ГРАД ДВЕ МОГИЛИ.
Какъв бихме искали да бъде обликът на ПГСС”К. А. Тимирязев”град Две могили
2016-2020 година?
Превръщането на ПГСС в регионален професионален център с модерна

база, качествено образование и обучение, източник на идеи и внедряването на
нови технологии

в

селското

стопанство

и

в

целия

стопански

сектор.

Проводник на националната политика на стопанския сектор на местно ниво.
Задачи за постигане на тази визия по съответните направления:
- Подобряване и модернизиране на материалната база.
- Завишаване качеството на образование и обучение.

- Доказване пред ПРБК Община Две могили регионалната значимост на ПГСС”К. А.

Тимирязев” в областта на професионалното образование и обучение и практическото
прилагане на националната политика в региона.

По направлението: подобряването и модернизиране на материалната база

са предвидени следните мерки:
-

на базата.

Активна работа на училищното ръководство с ПРБК за подобряването
1

-

Ръководството на гимназията и всички учители и служители активно да

работят активно по национални програми и проекти на Европейския съюз.
-

Тясно сътрудничество със земеделските кооперации и арендатори за

подобряване на базата и за ползване на тяхната.
По

направлението:

завишаване

са предвидени следните мерки:
-

качеството

на

образование

и

обучение

Повишаване квалификацията на педагогическия персонал.

Наблягане на практичните занимания на реални работни места.

Тясна връзка с родителите и приобщаването им към проблемите в училище.

По направлението: доказване пред ПРБК Община Две могили регионалната

значимост на ПГСС”К. А. Тимирязев” в областта на професионалното образование

и обучение и практическото прилагане на националната политика в стопанския
секторна

са

предвидени

следните

мерки:

1

-

Осъществяване на добро професионално образование, обхващащо широка

група от подрастващите, включително и онези групи, трудно интегриращи се в

обществото, като им се даде професионална квалификация необходима им за
успешна реализация на пазара на труда.
-

Участие на ПГСС в съвместни проекти с общината с цел даване и повишаване

на професионалната квалификация на конкретни групи от хора, съобразно нуждите
от квалифицирани специалисти.
-

Разширяване дейността на професионалния център към ПГСС.

Съвместна дейност със служба за съвети в земеделието за осъществяване на

информационна дейност относно подпомагане земеделските производители.
V. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната

образователна политика. Ще разчитаме на средства от :
-

Делегираният бюджет на училището, като модел на финансиране и управление на

финансовите ресурси в системата на училищното образование, пряко зависещ

-

от броя на ученици в училището.

От съвместната работа с Училищното настоятелство.

Средства по национални и европейски програми и проекти.

Собствени приходи от училищна собственост и дарения от спонсори.

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
-

Срок за изпълнение на стратегията – 2016 – 2020 година.

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година или в случаи
на значителни

-

промени

нормативната база.

в

организация

на

работа

в

училището

или

в

Със стратегията са запознати всички членове на училищния екип, ученици и
родители.

Екип за актуализация:
Л. Даудова - старши учител в ПГСС
Ю. Тодорова – главен учител в ПГСС
М. Колева – старши учител в ПГСС
1

