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Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии 

„Ангел Кънчев” – Разград 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГССХВТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“  ГРАД  РАЗГРАД 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022ГОДИНА 

 

 

Нашата мисия, като институция в образованието, е формиране на личности с висока 

интелектуална подготовка и култура, с изразено гражданско съзнание и поведение, 

способни за ефективна обществена и професионална реализация. Целта ни е възпитание и 

обучение според държавните образователни стандарти и изискванията на стандартите на 

Европейския съюз в духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично 

променящия се съвременен свят и създаване на високоотговорно поведение за участие в 

обществения живот.  

Нашата визия е: 

 - утвърждаване на ПГССХВТ „Ангел Кънчев” град Разград като 

конкурентноспособно училище, в чиито ученици се формират национални и общочовешки 

добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.  

- обособяване на педагогическия колектив като екип от високоотговорни 

личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.  

- прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на учебно - 

възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и 

света. 

 

УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС: 

През учебната 2021/2022 година в гимназията се обучаваха 253 ученици от тях: в 

дневна форма – 101; в дуална система на обучение – 69; в самостоятелна форма – 82. 

Обучението се осъществяваше по следните 5 специалности: 

- Механизация на селското стопанство – дневна форма, дуална система, 

самостоятелна форма на обучение, STEM професия; 

- Производство на хляб и хлебни изделия - дуална система, самостоятелна форма на 

обучение, професия с очакван недостиг на пазара на труда; 

- Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия - дуална система на обучение, 

STEM професия; 

- Агроекология - дневна форма, самостоятелна форма на обучение; 

- Озеленяване и цветарство - дневна форма на обучение; 

Учениците бяха разпределени в 10 паралелки. От направената заявка за прием – 2 

паралелки, успешно реализирахме 2 паралелки с общ брой 41 ученици. 

Придошли през учебната 2021/2022 година – 4 ученици, 1 ученичка е променила  

формата си на обучение от дневна в самостоятелна, 6 ученици са преместени в други 

училища.  

Общият брой отсъствия за учебната година е 1441,5, от които 1251 по уважителни 

причини и 190,5 по неуважителни причини. 
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Средният  успех на  учениците за гимназията през учебната 2021/2022г. е Добър /4.06/ 

Трима ученици са получили по една слаба оценка за учебната година. 

Трима ученици са наказани със „Забележка“. 

В дванадесети клас, през учебната година се обучаваха и успешно завършиха 23 

ученици. Всичките са допуснати до явяване на ДЗИ и ЗДИППК. От тях на посочените 

изпити са се явили 14 ученици. 

Успешно дипломирани през учебната 2021/2022 година 4 ученици. Придобили трета 

степен на професионална квалификация по професия „Техник на селскостопанска техника”, 

специалност „Механизация на селското стопанство“ - 14 ученици. 

Средният успех от ДЗИ по БЕЛ е Слаб (2,35) 

Средният успех от ЗДИППК – защита на дипломен проект – теория и практика: 

Много добър (4,61) 

Учебно-възпитателният процес е осигурен с необходимите правоспособни 

педагогически кадри – общо 20, 8 учители, 9 старши учители, 1 училищен психолог, 2 с 

ръководни функции, от тях: 

- 1 учител с втора ПКС; 

- 5 учители с трето ПКС 

- 2 учители  с четвърта ПКС  

- 9  учители с пета  ПКС 

- 4 учители без ПКС  

През  учебната 2021/2022г. няма назначени неправоспособни учители в гимназията. 

 

Проведена е вътрешноинституционална квалификация на 100% от педагогическите 

специалисти по следните теми: 

- «Защита на личните данни и работа с ел. дневник» - семинар – 2 часа, м. октомври 

2021г.; 

- «Обсъждане изискванията за ДЗИ» - работно ателие с членовете на МО – ООП, м. 

февруари 2022г.; 

- «Работа и изисквания за създаване и кандидатстване по училищни проекти» - 

Работно ателие, м. март 2022г. 

За първа година е проведено атестиране на педагогическите специалисти в 

гимназията. На участвалите и успешно завършили атестацията 11 педагогически 

специалисти са поставени следните оценки: 

- 6 специалисти са получили оценка: "надвишава изискванията"; 

- 3 специалисти са получили оценка: "отговаря на изискванията"; 

- 2 специалисти са получили оценка: "отговаря частично на изискванията". 

Средната оценка от проведената атестация е 40,09т. - "надвишава изискванията". 

Осигурена е методическа и организационна подкрепа на двама педагогически 

специалисти. 

За обезпечаване работата на педагогическия персонал и учебния процес в целия 

район на гимназията има осигурен безплатен безжичен интернет. В сградата на гимназията 

има и кабелен интернет. Работи се с електронен дневник Админ плюс , ОРЕС се изпълнява 

в платформата ТИЙМС, на учителите е осигурен абонамент към образователна платформа 

„Уча се“. Осигурени са лаптопи и периферни устройства.  

В края на учебната 2019/2020 година на ПС бяха приети мерки за повишаване 

качеството на учебно-възпитателния процес, в изпълнение на които е: 
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  сформиран ученически съвет в гимназията; 

 извършени са 18 посещения на учебни часове за проверка на качеството на 

преподаване; 

 проведена е вътрешно и външно-институционална квалификация на 

педагогическите специалисти; 

 проведени са инициативи, по проекти за превенция на насилието и тормоза в 

училище; 

 осигурени са часове и дейности за работа с родителите и участието им в живота 

на гимназията; 

 осигурена е достъпна архитектурна среда за хора с увреждания; 

 осигурени са часове за консултации и допълнителна работа с учениците. 

 

ОБОГАТЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА: 

За обогатяване на материалната база са осигурени 113095,16 лв, от които 

- 29038,56 лв. за ремонт на гараж за автобус; 

- 43863,16 за изграждане на нов навес за МТП; 

- 6900,00 лв. за ремонт на фоайе и заден вход на гимназията; 

- 23491,44 лв. за ремонт на стълбище и втори етаж в първи корпус; 

- 6300,00 лв. за устройство осигуряващо ДАС за хора в неравностойно положение; 

- 3902,00 лв. за COVID мерки – закупуване на 4 лаптопа. 

 

По Проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ за учебната 2020/2021г. са 

закупени учебници на стойност 2865,42 лв. 

По проект „Подкрепа за успех“ са закупени материали на стойности 433,56 лв. 

По проект „Образование за утрешния ден“ предстои закупуване на материали на 

стойност 1300,00 лв. 

 

УЧАСТИЕ ПО ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ: 

През учебната 2021/2022г.  гимназията  участва  по проекти: 

1. Проект „Подкрепа за успех“ - сформирани са 3 групи, с участието на 15 

ученици.; 

2. Проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“- в проекта са включени 

проведени са две обучения на учители и в двете направления на учениците по 

професионална подготовка; 

3. Проект „Равен достъп до образование в условията на кризи“ – проведени са 

обучения на 18 учители и 26 ученици, осигурените по програмата устройства са използвани 

от учителите и учениците в учебния процес; 

4. Проект „Образование за утрешния ден“ – проведени са занимания на една 

група ученици – 15 човека; 

НП „Заедно за всяко дете“ – изпълнени са четири дейности за приобщаване на ученици и 

родители към училищния живот, участвали 45 ученици, 18 учители,20 родители, Отдел 

„Детска педагогическа стая“ към РУ на МВР  гр. Разград , КЗД -Регионален представител -  

гр. Разград, Център за обществена подкрепа „ Сдружение Жанета“ -  гр. Разград. 

5. НП „Иновации в действие“ – участвали са 8 ученици и четири учители, 

съвместно с ПГСС „Никола Пушкаров“ – Попово и СУ „Козма Тричков“-гр. Враца; 
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6. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от 

системата на предучилищното и училищното образование“;  

7. НП "Мотивирани учители"  

 

Заниманията по интереси в ПГССХВТ „Ангел Кънчев” са стартирани през първия срок 

на учебната 2021/2022 г. Сформирани са 6 клуба: Информационните технологии, Тенис на 

маса, Роден край, Млад кулинар, Млад механизатор, Млад земеделец. Общият брой на 

учениците, участници в клубовете е 59. Проведен е традиционният тенис турнир „Ангел 

Кънчев“. 

За поредна година е проведен училищен кръг на Национално състезание „Млад 

фермер“ и са излъчени трима финалисти. На регионалния кръг са се явили трима ученици. 

За първа година е проведен вътрешен кръг на Национално състезание „Най-добър млад 

хлебар-сладкар“. 

 

ПАРТНЬОРСТВА: 

През тази година продължават контактите с ЦМДТ (Център за мултиетнически диалог 

и толерантност)"Амалипе". 

Гимназията създаде трайни партньорства в двете си направления – „Растениевъдство 

и животновъдство“ и „Хранителна промишленост“ с две водещи фирми в региона: "Мираж 

Авто Комерс" ООД и "Лазаров" ООД. 

През целия период на учебната година, гимназията активно и успешно работи с Отдел 

„Детска педагогическа стая“ към РУ на МВР  гр. Разград , КЗД -Регионален представител -  

гр. Разград, Център за обществена подкрепа „ Сдружение Жанета“ -  гр. Разград и всички 

общински структури и РУО град Разград . 

 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ: 

През стопанската 2022 година, разпределението на отглежданите земеделски култури 

по площи е следното: 

- пшеница – 500 дка 

- слънчоглед – 315,4 дка 

- угар -  44,34 дка 

 

Училището като институция е отворена социална система със сложна организация и 

функции. Училището решава както непосредствени задачи, така и перспективни, за да 

премине от едно състояние в друго, т.е. едновременно да функционира и да се развива. В 

ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ се обучават ученици, както от община Разград, така и от 

съседни общини. Демографската криза ежегодно намалява броя на учениците в училището. 

Анализът на движението на ученици показва, че преместванията са поради семейни 

(икономически) причини, смяна на местоживеенето или напускане на страната. 

Задълбочават се проблемите с все по-ниското ниво на подготовка на новоприетите ученици 

и недобра мотивация на ученици и родители. Осигуряват се условия и се полагат усилия за 

изграждане на връзки за сътрудничество с родителите. Осигуряват се условия за 

допълнително обучение и консултации на учениците. Увеличават се социалните 

придобивки за учениците, осигурени от гимназията. Утвърдени са връзките със социалните 

партньори и базови предприятия и кооперации. 

В ПГССХВТ усилено се работи за обновяване и модернизиране на материалната база. 

В училището има изграден опит и се работи по проекти. 
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Въпреки полаганите усилия учениците от гимназията се представят незадоволително 

на ДЗИ и ЗДИППК. Причините за това са комплексни. Отговорност на всеки член на 

училищния колектив е да положи максимални усилия за задържане на младите хора в 

училището и повишаване качеството на образователния процес. 

 

 

ДИРЕКТОР: 

/инж.Венета Наковска/ 


