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Профилирана гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“ – Бургас е 

образователна институция със 130-годишна история. Понастоящем тя се 

развива в съответствие с приетата през 2016г. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016-2020г., в която са представени приоритетите на 

училището и вижданията на неговото ръководство и на педагогическия 

колектив за провеждане на училищна политика, в центъра на която стои 

ученикът като индивидуалност със своите потребности, способности и 

интереси. Мисията на педагогическите специалисти е заедно с учениците 

и родителите да превърнат училището в територия за изява на всеки 

индивидуален талант, да формират личности знаещи и можещи, с 

широка култура, национални добродетели и европейски манталитет, 

способни да живеят пълноценно в България, Обединена Европа и света. 

За целта ПГРЕ „Г. С. РАКОВСКИ“ – гр. Бургас ще се развива като  езиково 

училище с два етапа на гимназиално образование: Първи гимназиален 

етап VIII – X клас;  Втори гимназиален етап XI – XII клас. 

Своите идеи за развитие на институцията училищният екип 

съобразява с европейските, националните и общинските програми и 

стратегии, както и с обществените нагласи и потребности и пазара на 

труда. За да може пълноценно да изпълнява своята роля на водеща 

културно-образователна институция в града и в областта, с ефективно 

демократично управление и европейска визия, гимназията трябва да 

провежда гъвкава образователна политика в съответствие с динамиката 

на обществените процеси. Ето защо се налага актуализиране на 

определени идеи и дейности за реализиране на заложените 

стратегически приоритети.  

Промените са свързани с осигуряването на възможности за 

задълбочена профилирана подготовка на учениците във втория 

гимназиален етап. Първоначалното решение на ПС за профилиране на 

училището във втория гимназиален етап беше преосмислено в духа на 

препоръките на МОН за ориентация по посока на новите СТЕМ профили. 

Ето защо по предложение на Директора на училището Педагогическият 

съвет прие да предостави на учениците след завършен десети клас 

следните профили:  



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА РОМАНСКИ ЕЗИЦИ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” – гр. БУРГАС  

Бул. “Ст. Стамболов”№ 19; Директор: тел. 056/81-01-04; Зам. директор: тел.  056/81-01-12  
Канцелария: 056/81-01-15, Техн. Секретар – тел./ факс 056/81-16-31 

 

3 
 

профил „Природни науки“ с профилиращи предмети Биология и химия; 

профил „Хуманитарни науки“ с профилиращи предмети БЕЛ и история; 

профил „Математика“ с профилиращи предмети математика и ИТ;                                                                                                              

профил „Икономика“ с профилиращи предмети Математика и география. 

Промените засягат не само възможностите за профилирана 

подготовка във втория гимназиален етап, но и езиковите комбинации в 

първия етап на обучение. Вместо във всички паралелки вторият език да 

бъде английски, ПС гласува предложението на ръководството от учебната 

2018/2019г. една от паралелките с френски език да изучава като втори 

език испански, а една от паралелките с испански език да изучава като 

втори чужд език френски. Така могат да бъдат удовлетворени желанията 

на много ученици и родители за усвояване на два романски езика в 

случаите, когато английски език се учи под формата на извънучилищни  

курсове и школи. 

Третата съществена промяна – допълнение към оперативните цели на 

училищната стратегия, е свързана с кандидатстването на гимназията по 

проекта на МОН за иновативните училища. През 2017/2018 година 

гимназията получи статут на иновативно училище, в което се прилага нов 

метод на преподаване – Обърнат клас. Изборът на този подход на 

обучение не е случаен и не е плод на сляпо следване на “модерните” 

тенденции в образованието. Желанието на педагогическия  колектив е да 

се въведат повече активни методи на преподаване, които да мотивират 

учениците,  да засилят интереса им към учебните дисциплини и да станат 

предпоставка за постигане на по-добри резултати. На този етап 

иновацията засяга само методите на преподаване и с нея са ангажирани 

сравнително малка група учители. Тенденцията обаче е иновацията да се 

разширява и по посока на учебните предмети, програми и планове, като 

ангажира все по-голяма част от педагогическия екип. 

Четвъртата важна промяна, наложена от актуализацията на 

нормативната уредба в образованието, е създаването на Обществен 

съвет, който да подпомага развитието на училището и да осъществява 

граждански контрол върху управлението на институцията.  Представители 
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на този орган все по-активно се включват в работата на Педагогическия 

съвет, предлага мерки за подобряване качеството на образователния 

процес, дава становища за разпределението на бюджета, за избора на 

учебни помагала, участва вприемането на етичния кодекс на училищната 

общност, дава становище по училищния план-прием. Тенденцията е 

членовете на Обществения съвет все по-активно да се ангажират с 

проблемите на училищния живот, като подкрепят инициативите на 

ръководството и учителите в полза на учениците и сами инициират идеи 

за превръщането на училището в желана територия за ученика. 

Настоящата актуализация засяга наложителните промени в работата 

на ръководството и педагогическия колектив през 2018 година, за да 

може гимназията да се развива в съответствие със заявената в 

Стратегията визия, мисия и стратегически цели и приоритети. Така ПГРЕ 

„Г. С. Раковски“ съхранява облика си на езикова гимназия, развиваща се в 

съответствие с националните образователни приоритети и 

същевременно отговаряща на нагласите и потребностите на обществото. 


