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НГПИ „Свети Лука” – София подготовя специалисти със средно
образование в областта на приложните изкуства. В дългогодишната си
история то се е утвърдило като културен институт, който непрекъснато се
развива и обогатява дейността си. През учебната 2020/2021 година основна
цел в работата на училището продължава да бъде устойчивото му
развитие, което да осигури високо качество на подготовката, съобразено
със съвременните изисквания, ефективност на учебно-възпитателния
процес, разгръщане на творческите възможности на учениците,
повишаване на квалификацията и утвърждаване на авторитета на
учителите, доказване на техните педагогически и творчески успехи. Все
по-голямо внимание започва да се обръща на отговорностите и грижите на
педагогическата колегия към учениците и развитието на техния потенциал.
Непрекъснато се повишава квалификацията на учителите в училището,
като трябва да се утвърждава авторитетът на учителите с доказани
педагогически и творчески постижения.
Тази цел ще намери конкретната си реализация в следните направления:
1. Ще продължи работата по организирането на изложби както на
ученици и учители, така и на изявени творци в областта на
приложните изкуства.
2. Продължаване
на
дългосрочния
международен
проект
„БАЛКАНСКИ ПОСОКИ“ по инициатива на НГПИ „Св. Лука“ с
посрещане на гостуващи изложби с партньорско участие на ученици
от училища по изкуствата от Румъния, Сърбия, Република Северна
Македония, Гърция и Турция.
3. Ще продължи участието ни в национални и международни конкурси
и проекти.
4. Ще задълбочим и разширим контактите си с училища по изкуствата
извън страната.
5. Ще продължи непрекъснатата работа по квалификацията на
учителите чрез включването им в различни курсове и програми.
6. Ще се проведат обучения за работа с деца със СОП поради
нарастналия им брой в последните години.
7. Продължава постоянното ежемесечно обучение-квалификация на
психолога и педагогическия съветник.

8. Ще продължи участието на ученици в Програма „Добродетели“,
съвместна дейност с Ученическия съвет.
9. Ще продължат усилията ни за оформяне на дворното пространство
на училището като галерия на открито за екстериорни творби на
наши ученици.
10. Ще продължи традицията на „Отворените врати”, чрез която се
представят на обществеността прекрасните възможности за обучение
и особеностите на различните специалности и се прави реклама на
училището.
11. Ще продължи съвместната ни работа с родителското настоятелство.
12. При необходимост ще се провеждат срещи с представители на
социалните служби и с отговорника за район „Възраждане” от
Детска педагогическа стая.
13. При нарушения на Правилника за вътрешния ред на училището,
допуснати противообществени прояви или при опасност ученик да
отпадне от училище ще се работи постоянно с родителите и
психолога на училището.
14. Ще работим за утвърждаване на постигнатото добро представяне на
нашите ученици на ДЗИ, като ще организираме консултации и ще
проведем пробни изпити по БЕЛ и по учебните дисциплини, избрани
от дванадесетокласниците за втората матура.
15. Ще полагаме усилия за поддържане на материално-техническата
база на училището и за нейното обогатяване.
16. Ще продължи оборудването на кабинети с компютри.
17. Ще решаваме текущите задачи през учебната година.
18. Работа с браншовите организации за предоставяне на възможност за
практикуване в професионална среда извън училище на изучаваната
от учениците специалност.
19. Работа за кариерно ориентиране на учениците.
20. Създаване и прилагане на училищни политики за подкрепа на
ученици със затруднения в обучението или отношението с

връстниците си, с психично-здравни проблеми или с трудно
поведение.
21. Работа за изграждане на позитивен психологически климат и
отношения в училището.
22. Ще продължи издаването на училищен вестник.

