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Ръководството на ПГРЕ „Г.С.Раковски“- гр. Бургас декларира своята политика по 

качеството на всички равнища в училището. В изпълнение на образователните си функции 

гимназията предлага пълноценна общообразователна подготовка и задълбочена профилирана 

чуждоезикова подготовка в двата етапа на средно образование. Приоритет в образователните 

дейности в гимназията е интензивното специализирано обучение по четири чужди езика – 

френски, испански, италиански и английски език.  

1. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни 

програми за избираеми и факултативни форми за придобиване на компетентности в 

съответствие с потребностите и интересите на учениците. 

2. Ще работим за прилагане на различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – 

самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на 

потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим 

преждевременното отпадане и ранното напускане на училище. 

3. Ще защитим статута на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ на иновативно училище, като прилагаме 

системно и последователно метода на обърнатата класна стая в определения процент 

часове по отделните учебни дисциплини в 8. и 9. клас. 

4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за 

постигане на заложените в нашата мисия приоритети. 

5. Ще въведем кабинетната система на организация на учебния процес с цел създаване и 

съхраняване на база от учебни ресурси по отделните учебни дисциплини. 

6. За да отговорим на изискванията за осигуряване на приобщаващо и подкрепящо 

образование, ще създадем екип от висококвалифицирани специалисти под 

ръководството на  психолога на училището, който ще направи оценка и ще 

осъществи допълнителна подкрепа на ученици, имащи необходимост от приобщаване 

и социализация. 

7. Ще продължим да използваме максимално възможностите на националната програма 

„Ученически олимпиади и състезания“ за осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите олимпиади и състезания, за развиване на таланти и 

удовлетворяване на ученическите потребности и интереси.  

8. Ще продължим да работим активно по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, като 

създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните 

семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности. 

9. Ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като 

обособим специален тематичен модул в часовете на класа,  като продължим работата в 

направленията „Здравословно хранене“, „Екологично образование“, „Зависимости“ в 

учебните и извънучебните дейности и чрез активно включване на учениците в 

допълнителния час по ФВС. 



10. Ще положим усилия да превърнем училищната  библиотека в информационно - 

документационен център чрез въвеждане на съвременна електронна техника и системно 

обогатяване на библиотечния фонд.  

11. Ще възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие чрез активно участие при отбелязване 

на  официалните национални, регионални и училищни празници. 

12. Ще използваме максимално мотивиращия потенциал на ученическото  

самоуправление, като продължим и развием традицията за ежегодно провеждане на  

Ден на отворените врати. 

13. Ще засилим ежедневната неформална комуникация между класните ръководители и 

учителите, преподаващи в съответния клас с цел обмяна на полезен педагогически опит. 

14. Ще разширим партньорството и взаимодействието между училището и родителската 

общност, като  използваме възможностите на електронния дневник, както и 

сътрудничеството с външните институции (културни центрове, посолства, музеи, 

читалища, центрове за психологическа подкрепа и др.) 

15. Ще реализираме системна и целенасочена рекламна кампания за привличане и 

задържане на учениците, както и целенасочени дейности за мотивиране на приетите в 

гимназията ученици да продължат образованието си във втория гимназиален етап в 

ПГРЕ. 

16. Комисията по превенция на насилието и агресията сред учениците ще продължи 

своята работа за утвърждаване на позитивни модели на поведение, като ежегодно 

актуализира Механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците и 

го адаптира към потребностите на системата. 

17. Ще подпомагаме кариерното развитие на учениците чрез информационни кампании, 

срещи с доказани специалисти в различни области, програми за себепознание с цел 

младите хора да направят своя личен избор за успешна житейска реализация 

18. Ще използваме възможностите на електронната обучителна платформа МУДЪЛ и 

други съвременни електронни приложения за създаване на електронно учебно 

съдържание по отделните предмети. 

19. Ще разработим система за материално и морално стимулиране на учениците и 

учителите за постигнатите успехи. 

 

  Постигането на качествен образователен процес в ПГРЕ „Г.С.Раковски“ ще бъде 

реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат 

успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО. Политиката по качеството на гимназията 

включва и прилагането на ефективен мениджмънт въз основа на демократичните принципи на 

управление. 

          Като директор на ПГРЕ „Г.С.Раковски“ – гр. Бургас декларирам личното си участие и 

отговорност за изпълнение на обявената политика по качеството, осигуряваща развитието и 

просперитета на училището. 

 

           Директор: 

            Радостина Георгиева 


