СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, ГР. БАНСКО ЗА
ПЕРИОДА ОТ 2021/2024 УЧЕБНА ГОДИНА
Развитието на професионалното образование и обучение в България има
основополагащо
значение за формирането на квалифицирана работна сила и
конкурентноспособна икономика, основана на знанието.
Стратегията за развитие на ГТ „Алеко Константинов“ е разработена в изпълнение на
чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, основава се на опита
и новаторския дух, съобразени с европейските образователни тенденции и отчита
специфичните особености на училището.
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ГТ „АЛЕКО КОНСТНТИНОВ“
Кратки исторически данни:
През 1922 г. практическият домакински курс прераства в допълнително държавно
земеделско училище.
През 1957 г. се трансформира в Техникум по селско стопанство “Никола Парапунов”.
През 1968 г. училището става СПТУ по ССТ.
През 1994 г. училището става отново техникум.
От 2003 г. техникумът се преобразува в Професионална гимназия по селско стопанство
и туризъм „Алеко Константинов“.
През 2017 г. училището се преименува на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“
Днес в публичното пространство на гр. Банско съществува Професионална гимназия по
туризъм „Алеко Константинов“ – едно училище с богата история, образователна институция с
традиции и бъдеще.
Учебна година

Брой ученици

2019/2020

80 /56-ДФ; 24СФО/

2018/2019

/60-ДФ; 18СФО/

2017/2018

/81-ДФ; 33СФО/

2016/2017

/80-ДФ; 230СФО/

Брой паралелки

През същите тези години състоянието но персонала е следното:

Учебна
година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

2019/2020

Образователноквалификационна степен
на педагогическия
персонал
Магистър

2018/2019

Магистър

2017/2018

Магистър

2016/2017

Магистър

ПКС и научна степен

2 от педагогическия
персонал притежават
II ПКС и 3 с V ПКС

Вътрешни фактори

Външни фактори

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Квалифициран персонал;
Успешна реализация на план-прием на
ученици;
Осигурен безплатен транспорт на пътуващи
ученици;
Прием на ученици по специалности с
възможност за практическа подготовка в
планина и ски писти;
Учениците се обучават по доказали своята
ефективност училищни учебни планове,
отговарящи на интересите на учениците.

Предоставяне на качествено образование;
Включване на учителите в различни форми на
квалификация;
Изграждане
на
ефективно
ученическо
самоуправление;
Увеличаване брой на учениците, обхванати в групи за
допълващо обучение;
Осъществяване на прием на ученици по нови
професии и в дуална форма на обучение;
Осъвременяване на МТБ по профисии;
Повишаване ефективността на работа за обмяна на
добри педагогически практики сред учителите.

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

Ниско входно ниво на знания на постъпващите
ученици и ниска степен на езикова култура на
част от новоприетите;
Незаинтересованост на част от родителите;
Липса на средства и мотив у учениците и
родителите за закупуване на учебници;
Недостатъчно финансиране за модернизиране
на материалната база.

Недостиг на финансиране;
Намаляване броя на учениците;
Намаляване на мотивацията за учене у учениците;
Ниско заплащане на работещите по професии във
фирми в региона;
Недостатъчно познаване на нормативната уредба от
страна на част от педагогическия персонал.

Член I.
СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ГТ „АЛЕКО
КОНСТАНТИНОВ“
1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Формиране на личности с ясно изразено гражданско съзнание и поведение, подготвени
за ефективно участие в обществения живот и за трудова реализация в областта на туризма,
държавните образователни стандарти и Европейски стратегически документи в областта на
образованието в духа на демократичните, общочовешките и национални ценности.
2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ - конкурентноспособно
училище с утвърден авторитет, способно да формира у учениците национални и
общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация в областта на
пътно-строителната, подемно-транспортната и автотранспортната техника. Педагогическият
колегиум – екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и
зачитане на човешкото достойнство, прилагащи творчество и иновативност в работата си по
изграждане на конкурентни, знаещи и можещи личности, граждани на Република България,
ЕС и света.
3. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО
ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – привлекателно и модерно
училище, предоставящо атрактивни и стимулиращи възможности за общообразователна и
професионална подготовка у учениците за осигуряване на тяхната конкурентна
професионална реализация и пълноценна социална адаптация. Училище, осигуряващо
възможност за учене през целия живот.














4. ЦЕННОСТИ НА УЧИЛИЩЕТО
Съхраняване живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и
непедагогическия персонал.
Съблюдаване на законността.
Зачитане правата на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия
персонал.
Психическо и физическо благополучие на учениците, педагогическите специалисти
и непедагогическия персонал.
Безопасност на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия
персонал.
Възможности за личностно развитие на учениците, педагогическите специалисти и
непедагогическия персонал.
Гражданска култура, приноси към обществото и обществения живот.
Създаване, поддържане и развитие на морални и социални добродетели.
Толерантност и уважение към хората с различна култура и религия.
Удовлетворение от живота в училище.
Комуникации и общуване с родители, партньорски организации и други
заинтересовани страни.
Осведоменост и общуване между персонал и ученици.








Конструктивно решаване на проблеми.
Грижа и опазване на училищната собственост и на околната среда.
Недопускане на агресия и насилие.
Толерантност към различните мнения и гледни точки и вземане на консенсусни
решения.
Приоритет на диалога.
Съблюдаване на общодемократични, общокултурни и национални ценности.

5. ПРИНЦИПИ
ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ следва принципите в системата на
предучилищното и училищното образование, съобразени със спецификата на училището, а
именно:

Предоставяното
образование
в
ГИМНАЗИЯ
ПО
ТУРИЗЪМ“АЛЕКО
КОНСТАНТИНОВ „като процес включва обучение, възпитание и социализация.

Образованието е национален приоритет и в ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ“АЛЕКО
КОНСТАНТИНОВ“ се реализира в съответствие със следните принципи:

Спазване на единната държавна образователна политика за осигуряване правото на
училищно образование;

Ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и
социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените
компетентности на практика;

Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик;

Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното
образование;

Запазване и развитие на българската образователна традиция;

Хуманизъм и толерантност;

Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на
образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от
иновациите;

Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училищното
образование;

Автономия на ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ за
провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

Ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел,
работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите
на образованието в ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“.
3. ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ следва провежданата държавна
образователна политика спрямо българите, живеещи извън Република България, и осигурява
условия за пълноценното им интегриране в българската образователна система.
6. ПРИОРИТЕТИ

ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ счита за свои приоритети
националните приоритети в областта на образованието, съобразени със спецификата на
училището, а именно:



Повишаване качеството на образованието с акцент върху професионалното образование
и обучение, осигуряващо готовност за бърза трудова реализация.
Осигуряване на равен достъп до качествено образование.
7. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ























Да се повиши нивото на усвояване на ключови знания, умения и компетентности по
избраната професия и специалност в съгласуваност с Националната квалификационна
рамка на Република България и държавните образователни стандарти.
Да се насърчава и повишава грамотността на учениците и обучаваните в СФО и
възрастни.
В ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ да постъпват и да се
обучават ученици с по-високо входно ниво на знания, умения и компетентности.
Да се осигурят условия за равен достъп до образование на ученици, независимо от пол,
етническа принадлежност и социален статус.
Да се осигурят условия за обща и допълнителна личностна подкрепа на учениците.
Да се намали делът на преждевременно напусналите училището ни , както и делът на
трайно не посещаващите учебни занятия и намаляване броя на отсъствията.
Лицата, навършили 16-годишна възраст, които се включват повторно в образователната
система да достигнат 30% от обучаваните в гимназията.
Да се увеличи делът на лицата между 25 и 64 год., участващи в курсове за квалификация
и преквалификация в ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“. Да се
използват по-пълно възможностите на общежитието за настаняване на ученици от
отдалечени населени места.
Да продължи да се оборудва кабинетът по готварство.
Да се прилагат иновативни методи за обучение и оценка по учебна и производствена
практика на учениците за ефективно свързване на професионалното обучение с
потребностите на пазара на труда.
Да се запази делът на учениците, участващи в извънкласни дейности и да се развие
извънучилищната дейност.
Да се увеличи делът на заетите със спортни дейности ученици – до 95%.
Да се повиши екологичната култура и да се работи за навлизане на съвременните
тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен
процес.
Да се постигне добро ниво на координация на дейностите в училище с родители и външни
институции.
Да се усъвършенства съвместната работа с работодатели.
Усъвършенстване на механизмите за (само)управление на качеството на резултатите на
училищното образование.
Да се използват възможностите на системата за продължаваща квалификация и кариерно
развитие на педагогическите специалисти.




Да се осигурят необходимите ресурси и материална база, включително чрез подобряване
на системата на контрол и управление.
Да се осигурят условия за учене през целия живот.

8. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО











Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него у всеки
възпитаник.
Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране към
професионално обучение.
Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови методи
на обучение.
Постигане на високо качество на професионалното обучение и повишаване
конкурентноспособността на учениците на пазара на работната сила.
Разкриване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне
на ученика в активна позиция по отношение на знанията.
Усъвършенстване работата с изоставащите учениците.
Използване възможностите на ИИД за осмисляне свободното време на учениците.
Акцентиране върху развитие на способностите за формално учене и правилно използване
на усвоените знания и умения.
Развитие уменията на учениците за самооценка.
Обогатяване на материалната база.

III. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
 Чрез средства от бюджета;
 Благотворителни базари на учениците;
 Чрез кандидатстване по проекти;
 Чрез спонсорства и дарения.
IV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАСИРАНЕ
№
1.

ДЕЙНОСТ
Изработване и утвърждаване на цялостна
концепция за провеждане на образователния
процес – учебен план и програми, Етичен
кодекс, методически обединениея и
комисии, план-прием.

ФИНАНСИРАНЕ
Делегиран бюджет

СРОК
До 15. 09. на
всяка година

Обновяване и оборудване на нови класни
стаи и кабинети

Делегиран бюджет
и
външно
финансиране
Делегиран бюджет

3.

Изграждане на специализиран кабинет за
приобщаващо и подкрепящо образование

4.

Изграждане на административен корпус,
обновяване на коридори

Делегиран бюджет

5.

Участие в квалификационни форми на
педагогическия състав
Разработване на национални и европейски
проекти.
Продължаване на работа по програми

Делегиран бюджет,
синдикати
Фондове на ЕС,
МОН
Фондове на ЕС,
МОН
Финансиране
от
програма

6.
7.
8.

Управление на проекти по оперативни
програми

До септември на
всяка
учебна
година
До септември на
всяка
учебна
година
До септември на
всяка
учебна
година
постоянен
постоянен
постоянен
постоянен

Срокът за изпълнение на стратегията е края на учебната 2023/2024 година.
Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, като и в случай на
значителни промени в организацията на работа в училище или в нормативната уредба на
предучилищно и училищно образование.
Настоящата стратегия е приета на заседание на Педагогическия съвет. Протокол №1
/ 23.09. 2020 г. и утвърдена със Заповед № 33/23.09. 2020 г. на Директора на ГТ „Алеко
Константинов“, гр. Банско.

