ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И ХИМИЧНИ
ТЕХНОЛОГИИ - гр. ЯМБОЛ
I. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА (SWOT):
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии - гр. Ямбол е юридическо лице на бюджетна
издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на образованието и науката. В гимназията се съчетават
обучение по общообразователна и професионална подготовка, с изградени традиции в училищните и извънучилищни дейности.
• училище: През учебната 2020/2021 г. в училището се обучават ученици от български, ромски и турски произход след завършено
основно образовние в следните специалности: „Производство на мебели”, „Фризьорство”, „Модилиер -технолог на облекло”, „Химиктехнолог“, „Екология и опазване на околната среда” и „Лаборант“ и „Производство на облекло от текстил“ - задочна форма.
Учебна
година
Общ
брой
ученици
Дневна
форма на
обучение
Брой
деца от
ромски
призход

2014/2015 г

2015/2016 г.

2016/2017г.

2017/2018г.

2018/2019г

2019/2020г

2020/2021г

369

360

345

390

410

406

419

214

215

199

297

317

305

327

137

150

160

290

310

300

320
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Училището разполага с много добра материална база с видеонаблюдение - 14 класни стаи, химични, екологични и микробиологични
лаборатории, работилница по шевни машини, два фризьорски кабинета, кабинет по чужди езици и български език и литература, съвременни
кабинети по ИТ с интерактивна дъска, фитнес и методически кабинет. В гимназията се изгражда и кабинет по природни науки за STEM
обучение. Училището има своя специфичен облик и заема важно място в облика на град Ямбол.
Педагогическият персонал наброява 25 учители, от които шестима с пето ПКС, двама с четвърто, трима с трето и двама с второ.
Всички учители работят с висок професионализъм и новаторски дух. Административно - помощният персонал е от десет човека.
• отпадане от училище___________________________ ____________ ___________________________ ____________
2020/2021 г
2019/2020 г.
2017/2018г. 2018/2019г.
Учебна
2015/2016 г. 2016/2017 г.
година
18
16
0
25
Отпаднали
11
9
ученици
Проблемът с отпадащите и застрашените от отпадане ученици е особено силно изразен от 8 до 10 клас. Причините са социални,
икономически, семейни.
Липса на родителски надзор и заинтересованост на родителите;
Проблеми в семейния капацитет - нравствени ценности, липса на сексуална култура, липса на безнаказаност.
Ранни бракове със съгласието на родителите;
Ангажиране на учениците с несвойствен за тях труд, като отглеждане на по-малки братя и сестри, включване на учениците в сезонна
работа и др; поради слаби финансови възможности.
Изселване в чужбина или друго населено място в страната с цел търсене на работа без удостоверение за преместване от училище;
Трудности в усвояването на учебният материал.
отсъствия от училище:____________ ________________________________________ ______________ ______________
2020/2021г.
2019/2020 г.
Учебна
2015/2016 г. 2016/2017 г. 2017/2018 г. 2018/2019г.
година
16641
10654
9068
Извинени
9722
6525
6559
отсъствия
Проект BG05M20P001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа
в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ш

ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

у
А
Л

НдуКА и ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Неизвинени
1790
1820
3440
27587
21289,
23925
отсъствия
5
Малка част от учениците отсъстват по уважителни причини /болни или семейни/, но с доказан документ-уведомително писмо или
извинителна бележка. Друга част отсъстват безпричинно/слаб контрол от родител, социални проблеми, незаинтересованост и др./
• успех в училище:
Учебна
година
Среден
успех

2015/2016 г.
3.85

2016/2017 г
3.73

2017/2018 г

2018/2019г.

2019/2020 г.

2020/2021 г

3.74

3,86

3,82

3.78

Положителни страни, които могат да се отбележат: повишаване ефективността на учебния процес, чрез прилагане на адекватни
методи на педагогическото въздействие. Организиране и участие в училищни олимпиади и национални състезания от страна на учениците.
Честване на училищни и национални празници. Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа на учениците от екипа за личностно
развитие. Реализиране на различни проекти и успешно сътрудничество с организации и неправителствени институции. Участие от страна на
учениците в лагери за развиване на лидерски умения, доброволчески инициативи, използване на подходите “Връстници обучават връстници“
и „Ученици ментори“ и реализиране на практики по професиите им в страната и чужбина. Изполване на иновативни методи в
преподаването, технологии и интересни уроци.
продължаване на обучението във висши училища: Учениците, които завършиха 12 клас и получиха диплома за средно образование
се реализират успешно на пазара на труда. Малка част от тях продължават образованието си във висши учебни заведения, поради липса на
финансови възможности. Тези от тях, които продължават образованието си, кандидастват чрез Ромски образователен фонд и други
организации, които подкрепят продължването във висше образование на учениците от ромски произход.
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Учебна
година
Брой
ученици,
получили
диплома за
средно
образование
Продължили
във висши
учебни
заведения

2015/2016 г.

2016/2017 г.

X

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

2017/2018 г.

2018/2019г.

2019/2020 г.

2020/2021г.

19

25

10

13

19

17

5

3

0

2

2

2

родители: В Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии - гр.Ямбол има сформиран
родителски клуб състоящ се от родители на ученици обучаващи се в различни класове. Ролята му е да подпомага подобряване качеството на
образованието и да се осъществява успешно взаимодействие и партньорство между ученици, преподаватели и училищно ръководство.
Периодично се провеждат срещи с родителският клуб в гимназията и се обсъждат въпроси касаещи училищният живот и включените
дейности в него, които са заложени в плана на родителският клуб.
Във връзка с изпълнение на проект към МОН „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи” са предвидени обучения за
родители, които да спомогнат за придобиване от тях на умения в електронна среда. Едновременно с това родителите са подкрепяни от
училищното ръководство при работа с електронни устройства и платформа „Школо”. В училище също родителите вземат участие в различни
мероприятия свързани със денят на бащата, семейството, състезания по общообразователни и професионални направления, беседи по
актуални въпроси целящи ангажираността и мотивацията на техните деца за успешно завършване на средното образование и продължаване
на следваща степен.
По проект „Заедно за успеха на всеки ученик: Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна
среда, според идентифицираните им нужди” ще се проведе обучение свързано със работа във мултикултурна среда и най-вече ще обсъдят
добри практики за активизиране на учениците, стимулиране на ученическата активност, активизиране на родителите и ролята на
образователните медиатори в този процес.
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II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Обща цел на програмата: Създаване и утвърждаване на подкрепящи условия на учениците и техните родители (от етническите
малцинства) за засилване на мотивацията им за включване в учебния процес, адаптиране към училищния живот и намаляване броя на
отсъствията и ранното им отпадане от образователният процес. Да се повиши интереса и активността на учениците в учебния процес и
изучаваната професия. Подкрепа и усъвършенстване мотивацията на педагогическият колектив при работа в мултикултурна среда.

Специфични цели на програмата:
1. Да се повиши интереса към изучаваната професия чрез практики на реални работни места;
2. Намаляване на броя на отсъствията (в т.ч. неизвинените отсъствия) с 30%;
3. Повишаване капацитета на Училищния парламент;
4. Да се повиши включването на учениците в училищните учебни и спортни инициативи, тържества, конкурси и създаване
позитивни условия за тяхната изява като се гарантира достостойнството им с 20 %
5. Избор на ученици - ментори за предоставяне на индивидуална подкрепа на ученици застрашени от отпадане; използване на
подхода “връстници обучават връстници“.
6. Повишаване на успеваемостта от държавните зрелостни изпити и по-голям брой ученици завършващи средно образовние с 20%;
7. Преосмисляне и планиране на работата с родителите като партньори и активното им включване в училищния живот;
8. Повишаване мотивацията на педагогическата колегия за работа в мултикултурна среда и популяризиране на добрите практики.
9. Пълноценна социализация на ученици от уязвими групи.
10. Гарантиране на равен достъп до качествено образование като неотменна част от учебния процес и училищния живот
11. Утвърждаване на интеркултурно образование като необходима част от учебния процес и училищния живот.
12. Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.
13. Насърчаване и оказване подкрепа на момичетата от специфични уязвими групи и прилагане на принципите на равнопоставеност
на половете.
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III. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
В програмата ще бъдат включени всички ученици, като с приоритет ще бъдат обхванати учениците, застрашени от отпадане - 8 и 10
клас и тези на които се предоставя обща подрепа от екипа за подкрепа личностно развитие.

•

IV. ДЕЙНОСТ
II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Обща цел на програмата: Създаване и утвърждаване на подкрепящи условия на учениците и техните родители (от етническите
малцинства) за засилване на мотивацията им за включване в учебния процес, адаптиране към училищния живот и намаляване броя на
отсъствията и ранното им отпадане от образователният процес. Да се повиши интереса и активността на учениците в учебния процес и
изучаваната професия. Подкрепа и усъвършенстване мотивацията на педагогическият колектив при работа в мултикултурна среда.

Специфични цели на програмата:
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Да се повиши интереса към изучаваната професия чрез практики на реални работни места;
Намаляване на броя на отсъствията (в т.ч. неизвинените отсъствия) с 30%;
Повишаване капацитета на Училищния парламент;
Да се повиши включването на учениците в училищните учебни и спортни инициативи, тържества, конкурси и създаване
позитивни условия за тяхната изява като се гарантира достостойнството им с 20 %
Избор на ученици - ментори за предоставяне на индивидуална подкрепа на ученици застрашени от отпадане; използване на
подхода “връстници обучават връстници“.
Повишаване на успеваемостта от държавните зрелостни изпити и по-голям брой ученици завършващи средно образовние с 20%;
Преосмисляне и планиране на работата с родителите като партньори и активното им включване в училищния живот;
Повишаване мотивацията на педагогическата колегия за работа в мултикултурна среда и популяризиране на добрите практики.
Пълноценна социализация на ученици от уязвими групи.
Гарантиране на равен достъп до качествено образование като неотменна част от учебния процес и училищния живот
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24. Утвърждаване на интеркултурно образование като необходима част от учебния процес и училищния живот.
25. Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.
26. Насърчаване и оказване подкрепа на момичетата от специфични уязвими групи и прилагане на принципите на равнопоставеност
на половете.
III. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
В програмата ще бъдат включени всички ученици, като с приоритет ще бъдат обхванати учениците, застрашени от отпадане - 8 и 10
клас и тези на които се предоставя обща подрепа от екипа за подкрепа личностно развитие.

IV. ДЕЙНОСТ
I. Дейности с ученици
Проблем

Дейност

Очаквани резултати

Срок

Да се спазват
реда и
дисциплината в
училище и
учениците да
проявяват
отговорно
отношения към
учебният
процес.

В началото на учебната година,
учениците да бъдат запознати с
нормативната база документи в
ПГЛПЕХТ касаещи техният
обучителен процес в гимназията.

Учениците да
уважават
училищният ред и
да имат мотивация
за развитие и
постигане на успехи
в училище, успешно
завършване.

Учебната
2021/2022
година.

Необходими
ресурси
Правилник
дейността на
гимназията.

Отговорник
Директор
Класни
ръководители
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Учениците да
повишат своята
култура и
знания относно
здравословно
хранене, спорт,
полово
съзравяне и
предпазване от
нежелана
бременост.

№1. Провеждане на беседа от
представител
на
РЗИ
с
гимназистите,
относно
здравословно хранене.
№2.
Включване в различни
спортни мероприятия.
№ 3 Дискутиране е младите хора
от
медицинското
лице
и
педагогическият
съветник
по
въпросите касаещи половото им
съзравяне,
предпазване
от
нежелана бременост и рисково
поведение.

Изграждане у
учениците навици за
грижата за себе си и
получаване на поголяма
информираност
относно сексуална
култура, спортна и
здравословна.

Учебната
2021/2022
година.

Образованието
като
предпоставка за
успех в живота.

№ 1.Мотивиране за успешно
завършване на средно образование от
учениците.
№ 2. Участия в национални
състезания по професии, конкурси,
състезания, олимпиади.
№ 3. Реализиране на практики в
реална среда и обмяна на опит и в
чужбина.

Осмисляне от
учениците за
важността на
образованието и
възможностите,
които дава за
реализация и
ползване на
съвременните

Учебната
2021/2022
година.

Информационни
материали,
разглеждане на
казуси,
Спортни
пособия

Директор
Учители по
ФВС
Инспектор РЗИ
Мед.Лице
Пед. съветник

Директор
Преподаватели
по съотвените
предмети
Пед. съветник
Представители
от кариерен
център.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

№ 4. Участия в проекти, занимания
по интереси и доброволчески
инициативи.
№ 5. Използване на подхода
„връстници обучават връстници“ и
„Ученици ментори“.
№ 6. Мотивиране за кандидатстване за
висше образование, чрез Ромски
образователен фонд, фондация
„Интегро“
№ 7. Участия в лагери организиране
от Младежка фондация „Арете“ и
ЦМЕДТ „Амалипе“.
№ 8. Професионално кариерно
ориентиране.
№ 9. Работа в електронна среда

лтивнлП РО ГРАМ А

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

технологии.
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Необходимост
от
допълнителна
подготовка по
БЕЛ и
математика.

№ 1.Предоставяне на учениците
допълнителни часове по БЕЛ и
математика, след предложение на
класният ръководител към ЕПЛР.
№ 2. Предоставяне на консултации на
учениците по БЕЛ и математика.
№ 3. Предоставяне на обща подкрепа
от ЕПЛР при необходимост
№ 4. Включване на учениците в
проект „Подкрепа за успех“ за
справяне с трудностите от учебният
материал по съответните предмети.

Обогатяване
знанията за
културна
идентичност
при работа в
мултикултурна
среда.

№ 1 Разработване на празничен
календар с изяви на ученици от
различните етноси в плана за
дейността на гимназията.
№ 2. Разпространение на добри
практики за запазване и
популяризиране на културните
традиции на етническите общности

Успешно полагане
на НВО за 10 клас
по български език и
математика и
вземане на матурата
след 12 кла
по БЕЛ.

Учебната
2020/2021г.

По
предварително
изготвени
графици по
съответните
предмети.

Преподаватели
по БЕЛ и
математика.

Развиване и
обогатяване на
културната
идентичност на
учениците от
етническите
малцинства.

Учебната
2020/2021г.

Изготвен план за
работа по
интеркултурното
образование.

Преподаватели
Пед. съветник
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

чрез съвременни технологии.
№ 3. Прилагане на разнообразни
практики, насочени към съхраняване и
развиване на културна идентичност на
учениците от етническите малцинства.

Повишаване
мотивацията за
знания при
учениците и
тяхната
самооценка.

№ 1. Спазване на дисциплината в час
№ 2. Провеждане на открити уроци,
бинарни, преподаване по интересен
начин
№ 3. Възлагане на самостоятелни
задачи и работа в екип, развиване на
силни страни.
№ 4. Мотивиране и поощряване на
успехите им, чрез награди, посещения
на различни обекти, екскурзии,
включване в клубове по интереси.

Превръщането на
образованието в
ценност, интерес за
тях и позволяващо
развитие на
потенциала на
учениците.

Учебната
2020/2021г.

Г одишният план
на гимназията
със заложени
дейности в него.

Училищно
ръководство
Педагогически
съветник
Класни
ръководители.
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II. Дейности с родители
Дейност
Проблем
По - голяма
активност от
страна на
родителите в
училищният
живот.

№ 1.Обсъждане и запознаване на
родителите с Програмата за превенция
от отпадане на ученици в ПГЛПЕХТ гр.Ямбол за учебната 2020/2021г.
№ 2. Периодични срещи на
родителският клуб по предварително
изготвен план на родителският клуб
за учебната 2021/2022 година.
№ 3 Участие на родителите в
родителски срещи и общественият
съвет.
№ 4. Родителите да участват в общи
дейности с ученици и преподаватели,
в мероприятия, състезания, честване
на празници, беседи по важни
житейски въпроси, благотворителни
инициативи. Даване на личен пример.

%
А
A f

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Очаквани
резултати

Срок

Решаване
съвместно с
родителите важни
въпроси относно
образованието на
децата им и
включване в
училищният живот
от тяхна страна.

М.10.2021 г.

Необходими
ресурси
Програма за
превенция
отпадането на
ученици от
П ГЛ П Е Х Т гр .Ямбол
План за работа
на
родителския
клуб.
Г одишен план
на гимназията.

Отговорник
Директор,
Педагогически
съветник,
Председател на
РК

През
учебната
2021/2022 г.
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕИСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Р

Не достатъчни
умения за
работа в
електронна
среда и с
информационни
ресурси.

№1. По проект „Равен достъп до
училищното образование в условия на
кризи“ са предвидени обучения на
родителите за работа в електронна
среда.

Образованието
да е приоритет
в семейството.

№ 1. Включване на родителите в
професионалното кариерно
ориентиране.
№ 2 Срещи с бъдещи работодатели и
дискутиране, важността на
образованието за започване на работа
от техните деца.
№ 3. Срещи с представители на
организации, които финансират
продължаването във висше
образование.

X

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Повишаване
уменията им за
работа
в
електронна среда и
ползване
на
електронни
ресурси.
Осъзнаване от
родителите,
важността децата
им да имат
професия и
възможност да
учат след
завършване на
средно
образование.

През
учебната
2021/2022 г.

Предварително
изготвен
график

Учебната
2020/2021г.

Чрез
предварително
уведомяване
на родителите
за предстоящи
срещи с
дадените
представители
на
организации.

Екип по проект
„Равен достъп
до училищното
образование в
условия на
кризи.

Директор
Родители
Представители
на организации.
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Превенция
на
ранни бракове.

№ 1. Прожектиране на филми и
дискутиране с родителите,
рисковете от ранните бракове и
последствията, които водят след себе
си.
№ 2. Организиране на среща с ромски
представители и ученици, които
продължават своето образование
№ 3. Провеждане на дебат, посветен
на ранните бракове пред аудитория,
включване на родителите и други
специалисти.

Необходимост
от обогатяване
на социалния и
познавателния
им опит.

№ 1.Участие в програми подкрепяни
от ЦМЕДТ „Амалипе” и от други
неправителствени организации.
№ 2. Включване в обучения и обмяна
на опит с други родители.
№ 3. Разглеждане с родителите темата
за финансовото
благосъстояние в
семейството.

Намаляване на
ранните бракове и
осъзнаване,
промяната във
времето, което
живеем, че един от
най-големите
приоритети е
образованието.

Разширяване
кръгозора на
родителите,
придобиване на
нови знания и
умения за поефективно
общуване с децата
им.

Учебната
2020/2021 г.

Филми, зала,
аудитория

М ария Петкова,
РК,
Специалисти,
Представители
на организации.

Учебната
2020/2021 г.

Обучения,
срещи с други
родители

Директор,
Мария Петкова.
КСУДВ
РЗИ
ПИЦ.
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

№ 4.
Провеждане на беседа с
родители за превенция употреба на
психоактивни вещества, здравословен
начин на живот.
№ 5. Обсъждане на въпроси, касаещи
подобряването на уменията на самите
родители като родители.
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

III. Дейности с учители

Проблем

Участие по
проект „Заедно
за успеха на
всеки ученик:
Повишаване на
капацитета на
педагогическите
специалисти за
работа в
мултикултурна
среда“

Дейност

Очаквани
резултати

Включване на педагогическите
специалисти в следните обучения:
№1.М еждукултурна комуникация и
общуване и общуване, принципи и
подходи

Чрез провеждането
на редица обучения
при екипа, биха до
довели подобряване
качеството на работа
в мултикултурна
среда и повишаване
самооценката и
компетенциите на
професионалистите
работещи в
мултикултурна
среда.

№2.
Лидерство
и
етика
междукултурното общуване.

в

№3. Фолклор на етносите - Ромски
фолклор
№ 4. Работа в мултикултурна среда:
Практики
за
активизиране
на
учениците
и
стимулиране
на
ученическата активност, активизиране
на
родителите
и
ролята
на
образователния медиатор в този
процес.

Срок

Необходими
ресурси

Отговорник

м.09-м.11.
2021 г.

Предварително
изготвен
график

Директор
Представители
на
ЦМЕДТ
„Амалипе“.

Проект BG05M20P001 -3.017-0037-С01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа
в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

%

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
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№ 4.
Провеждане на беседа с
родители за превенция употреба на
психоактивни вещества, здравословен
начин на живот.
№ 5. Обсъждане на въпроси, касаещи
подобряването на уменията на самите
родители като родители.
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

№ 5. Въвеждане на иновативни
методи и средства за повишаване
качеството на работа в мултикултурна
среда
№6. Лидерство в ромската общност.
Центрове
на
влияние,
търсене
решения на проблеми. Работа на
терен.
№ 7. Прилагане на методите на
интервизия и супервизия в
педагогическите колективи за
преодоляване на професионалното
прегаряне.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Повишаване
квалификацията
на учителите и
поддържане
сайта на
гимназията.

№ 1. Включване от педагогическите
специалисти в различни семинари,
конференции, обмени на опит,
продължаващи и институционални
квалификации от страна на учителите,
подобряване уменията за работа с
електронни ресурси.
№ 2. В сайта на гимназията да се
публикуват всички събития от
училищният живот на гимназията.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

\

Учебната

2020/2021
Надграждане на
знания, умения и
компетенции и
усъвършенстване на
нови подходи при
работата на
педагогическите
специалисти в
мултикултурна
среда.______________

година

План
за
квалификация
на училищно,
регионално и
национално
ниво.

Директор
Преподаватели
РУО
МОН

Нела Димова

Програмата е приета на педагогически съвет с Протокол № 10/30.06.2021 г

инж. Теодора Суле
Директор на ПГЛП.
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в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз
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