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АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

 

І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Цялостната дейност на ПГ по МСС се организира съгласно нормативните 

документи, уреждащи дейностите в сферата на образованието на регионално и 

национално ниво. 

ПГ по МСС е училище с утвърдени традиции, с добре подготвени кадри, които 

непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на 

учителя в УВП- да бъде не просто източник на учебна информация, а партньор в 

процеса на усвояване на знания и умения, които да помогнат на ученика в бъдещото му 

личностно израстване и професионална реализация. В училището е създадена система 

на организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, 

осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Правилното 

планиране на учебно-възпитателната работа е решаващо условие за усъвършенстване 

качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. 

Постигнатите добри резултати в учебно-възпитателната работа са благодарение на 

създадените добри условия за учебен труд. 

Учителският колектив отговорно изпълнява професионалните си ангажименти. 

На всички учители е осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране 

на целите на учебно- възпитателния процес, което създаде  възможност за  решаване на  

възникнали проблеми. 

Настоящата стратегия на ПГ по МСС гр. Разлог за периода 2020- 2024 г. е 

разработена на база очертаващата се тенденция за намаляване броя на децата в 

училищна възраст поради снижената в национален мащаб раждаемост, липса на 

мотивация за посещаване на учебни занятия и за учене, социалните фактори и нуждата 

от развитие на учебно-възпитателния процес във вярната посока. Тя отчита и факта, че 

училището е сензор и на социалната  промяна, на тенденциите не само в 

образователната система, но и в обществото. Затова при реализирането на стратегията 

ще се работи не само за обучението и възпитанието на учениците, за правилния подбор 

на кадри и професионалната им квалификация, но и за двустранна комуникация вътре в 
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организацията, за връзки с обществеността. Ще се счита, че настоящата стратегия е 

постигнала целта си, ако подпомогне ПГ по МСС гр. Разлог да отговори на 

потребностите на една изключително важна аудитория – потребителите на познанието 

и техните родители. 

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство- гр. Разлог 

полага основите на непрекъснато образование на учениците чрез: 

 овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание, според 

приетите държавни образователни стандарти; 

 усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и 

култура; 

 развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби; 

 духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот; 

 усвояване на професионални компетентности и развитие на специални 

професионални умения по изучаваните професии; 

 завършване на определените в Закона за предучилищното и училищното 

образование степени на образование и придобиване на професионална 

квалификационна степен; 

 организиране на адекватна среда за приобщаване на учениците от уязвими 

групи. 

Обучението в училището обхваща широк кръг специалности. Екипът на 

гимназията се стреми да осигурява и поддържа високо ниво на професионална 

подготовка, което позволява ефективна реализация на учениците в професионален 

план. Училището разполага с модерни учебни работилници. Обзавеждането и 

организацията в тях създават условия за провеждане на часовете по учебна практика на 

високо професионално ниво. 

1.  План- прием 

 През последните години е изключително успешен- 100%  запълнени   паралелки. 

План- приемът се осъществява в следните професии и специалности: 

  Професия : 521030 МАШИНЕН ОПЕРАТОР 

               Специалност: 5210301  МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ 

  Професия : 621080 МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА 

              Специалност: 6210801 МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО 

СОТПАНСТВО 
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 Професия : 621060  ФЕРМЕР   

                    Специалност: 6210602 ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА 

ПРОДУКЦИЯ 

 Професия: 621010 ТЕХНИК – РАСТЕНИЕВЪД 

СПЕЦИАЛНОСТ:6210107 РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОХИМИЯ 

За учениците от 10., 11. и 12. кл. 

  Професия : 621140 АГРОЕКОЛОГ 

                Специалност: 6211401  АГРОЕКОЛОГИЯ 

За учениците от 8. и 9. кл. 

 

Година  Брой 

паралелки 

Брой приети 

ученици в 8.кл 

2019-2020 9 52 

2020-2021 9 48 

2021-2022 9 52 

2022-2023 10 52 

 

2. Педагогически и непедагогически колектив  
Колективът на ПГ по МСС гр. Разлог през учебната 2022-2023г.  се състои от 27 

души педагогически и 11 души непедагогически персонал.   

Учителите повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: 

семинари, обучения, придобиване на квалификациионни степени. Носители на 

професионално-квалификационни степени са  9 души  от учителския колектив. 

 

Педагогически и непедагогически персонал 

 

Учебна 
година 

Непедагогически 
персонал 

Педагогически 
персонал 

Образователно- 
квалификационна 

степен на педагог. 
персонал 

ПКС и 
научна 

степен 

2019- 2020 12 24 Магистър -16 

Бакалавър – 8 

9 
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2020- 2021 12 23 Магистър –13 

Бакалавър – 10 

 

8 

2021-2022 12 23 Магистър -13 

Бакалавър – 10 

Спец./Проф.бак.- 4 

8 

2022-2023 11 27 Магистър –13 

Бакалавър – 14 

10 

 

Положителна тенденция през последните 4 години е постъпването на млади 

учители  в училището. 

Възрастово разпределение на учителите през 2022/2023 г. 
 

Възраст под 30 г. 31-34 

г. 

35-39 г. 40-44 

г. 

45-49 

г. 

50-54 

г. 

55-59 

г. 

над 60 г. 

Брой 

учители 

2 3 - 4 5 2 8 3 

 

3. Позитивни аспекти 

 Обучение в STEM професии; 

 Квалифициран педагогически персонал; 

 Успешна реализация на план-приема на ученици; 

 Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, 

което осигурява и финансова стабилност на училището в условията на 

делегиран бюджет; 

 Професионално образование, обвързано със социално-икономическото 

развитие на общината, извършвано по актуални специалности, ориентирани 

към пазара на труда; 

 Учениците получават освен диплома за завършено средно образование и 

свидетелство за професионална квалификация – ІІ и III  степен; 

 Интегрирано обучение на ученици със специални образователни 

потребности. 

 Приобщаващи дейности за ученици от уязвими групи; 
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 Използване от всички учители и ученици на единна обучителна електронната 

платформа за обучение в електронна среда при пандемията от КОВИД-19; 

 Привлекателна учебна среда, наличие на съвременна техника и компютърни 

кабинети, добре оборудвани специализирани кабинети, лаборатории и 

работилници; 

 Разширена INTERNET мрежа; 

 Внедрен  електронен дневник ШКОЛО; 

 Отлична работа в областта на международното сътрудничество, 

успешна работа по национални, оперативни и европейски програми; 

 Отлична комуникация с представители на бизнеса; 

 Висок процент ученици, провеждащи учебна и производствена практика в 

условия на реална работна среда; 

 Участие на представители на бизнеса при провеждане на всички ДКИ 

изпити- практика и при част от теорията; 

 Безплатно или на преференциални цени обучение на ученици за водачи на 

МПС от категории „Ткт”, “В”; 

4. Възможности 

 Предоставяне на качествено образование; 

 Включване на учителите в различни форми на квалификация; 

 Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците; 

 Изграждане на ефективно ученическо самоуправление; 

 Утвърждаване на традиции и символи на училището; 

 Разработване и прилагане на иновативни практики от партньорски 

организации; 

 Реализиране на собствено производство; 

 Провеждане на кариерно консултиране на ученици в общината; 

 Справяне с проблемите, породени от кризата с Ковид-19. 

5. Слаби страни 

 Ниска степен на подготовка на новоприетите ученици от уязвими групи; 

 Наличие на ученици, срещащи трудности по предмети и при работа в 

електронна среда; 

  Незаинтересованост на част от родителите към учебния процес; 

  Формални и неизчерпателни практики на комуникация поради  честите 
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пътувания в чужбина на част от  родителите; 

 В недостатъчна степен се използват възможностите за привличане на 

родителите като партньори в училищните дейности; 

 Съществуващ % ученици, които не полагат успешно изпит за професионална 

квалификация или ДЗИ или въобще не се явяват на тези  изпити; 

6. Опасности и рискове 

 Намаляване на мотивацията за учене у учениците поради ниския 

образователен статус на родителите; 

 Недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от 

педагогическия персонал; 

 Ранно отпадане на ученици от училище, породено от  етнокултурни, социални 

и икономически  причини; 

 Влошаване на здравето на педагогическите специалисти в резултат на 

стресовата среда, в която работят 
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„Личността на учещото се дете е нашето 

бъдеще и то се нуждае от усилията на 

учителя да вникне в нея.“ 

(М. Хайдегер) 

 

                                       СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

 

І СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ГР. 
РАЗЛОГ 

ДО 2024 ГОДИНА  
1. МИСИЯ 

2.  Подпомагане на  учениците в развитието и усъвършенстването им в 

оптимална училищна среда, с квалифицирани учители и в партньорство с 

родителите. 

3. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен 

процес в съответствие с изискванията на ЗПУО , както и на всички 

поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в 

което живеем. 

4. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и всеки 

ученик. 

5. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 

6. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския 

език. 

7. Осигуряване на образование, насочено към провокиране на мисленето и 

самостоятелността, формиране на практически умения и условия за развитие 

на личността и предприемаческият дух. 

8. Активно въвеждане на иновативни педагогически практики с цел повишаване 

на функционалната грамотност на учениците необходима за  бъдещата  им 

успешна професионална и житейска реализация. 

9. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни 

проекти. 
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10. Изграждане на стабилни партньорства, взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство в колектива и със социалните партньори. 

11. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие, с модерно виждане за 

света и с висока степен на конкурентоспособност. 

12. Изграждане и поддържане на училищна организационна култура чрез 

институционални политики в подкрепа на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование 

13. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за 

активен и здравословен начин на живот. 

II ВИЗИЯ 

1. ПГ по МСС ще запази своя облик и традиции и ще се развива като 

училище с професионална подготовка в областта на селското стопанство.  

2. Стремежът е  чрез диалог и сътрудничество, чрез въвеждане на 

иновативни практики в организацията и съдържанието на образователния процес, 

да създаде привлекателно и вдъхновяващо място за учениците и учителите. 

3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ще разработим 

съвременни програми за РПП съвместно с представители на бизнеса за придобиване 

на компетентности в съответствие с изучаваната професия и изискванията на пазара 

на труда. 

4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – 

самостоятелна и дневна с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до 

образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно 

напускане на училище. Както и ще прилагаме обучение в електронна среда при 

необходимост породена от кризата с Ковид-19. 

5. Ще продължим да се развиваме като училище, даващо възможности за 

интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие 

и подкрепа  на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му. 

6. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебно- 

производствената и спортна база за постигане на заложените в нашата мисия 

приоритети. 
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7.  С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и 

подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти:  

ресурсен учител,  екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна 

подкрепа на ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация. 

8. Ще се ръководим от приетия Етичен кодекс на училищната общност. 

9. Ще продължим да осъществяваме оптимална организация на учебния 

процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на 

специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и високи 

професионални умения на учениците от уязвими групи. 

10. 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. Ще продължим доброто международно сътрудничество с наши 

партньори извън тези програми, доколкото го позволява международната 

епидемиологична обстановка породена от Ковид-19. 

11. В посочения период ще продължим да изграждаме навици за 

здравословен начин на живот и хранене, като запазим добрите практики на 

столовото хранене. 

12. Ще продължаваме да изграждаме екологична култура на учениците чрез 

дейности, свързани с опазването на околната среда. 

III ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

 

 Съхраняване живота и здравето на учениците, педагогическия и 

непедагогическия персонал в ПГ по МСС гр. Разлог; 

 Съблюдаване на законността и зачитане правата на учениците и правата на 

персонала; 

 Възможности за личностно развитие на ученици и персонал; 

 Провеждане на училищна политика за превенция на отпадащите от училище 

ученици в съответствие с Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на  ученици в задължителна  
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училищна възраст; 

 Осигуряване на възможности за участие на учениците в извънкласни и клубни 

дейности през свободното им време; 

 Високо развитие на професионалната подготовка и  подготовката по всички 

други предмети. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание 

и използване на методите за обучение чрез активни дейности; 

 Формиращо оценяване и самооценяване; 

 Използване на различни форми за мотивиране на персонала; 

 Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност 

– ученици, учители, родители и представители на работодателите; 

 Ефективна управленска дейност; 

 Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените 

организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на 

младите хора; 

 Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в 

училищния живот. 

 

IV ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

 Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на 

знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни 

предмети и развитие на умения за учене през целия живот. 

 Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС в 

професионалното образование и обучение. 

 Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 

 Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване 

на методите за обучение в реална работна среда. 

 Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

 Обогатяване   на материалната   база, модернизиране   на   сградния фонд 

и допълнително финансиране. 
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V РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

  Позитивна среда: Иновативност и творчество, толерантност и позитивна 

етика. 

 Равен достъп:  Всеки ученик постъпил в училището има право да получи 

качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му. 

 Партньорство:   Успешната образователна и възпитателна политика се 

основава на широко участие в сътрудничество с други институции, граждански 

организации, родители. 

VI ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 

 Чрез средства от бюджета на училището. 

 Чрез средства от реализация на собствена продукция , благотворителни 

базари на учениците. 

 Чрез кандидатстване по проекти. 

 Чрез дарения. 

 

 VII   ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА 

ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 
 

№ Дейност финансиране срок 

1. Изготвяне и актуализация на 
основните училищни документи в 
съответствие със ЗПУО и ДОС: - 

планове, правилници, училищни 
учебни планове; - мерки за 
подобряване на учебните резултати, 
програма за превенция на отпадането; 

Делегиран бюджет до 15.09. на 
всяка година 

2. Обогатяване на материално- 

техническата база, обновяване на 
сградния фонд и прилежащите към 
него 

Делегиран бюджет, 
самофинансиране,НП 

постоянен 

3 Повишаване на квалификацията на 
педагогическия персонал 

Делегиран бюджет, 
синдикати, община 

постоянен 

4. Разработване,  спечелване и 
реализиране на  национални и 

европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 
община, дарения 

постоянен 

5. Продължаване на работата по 
национални и оперативни програми. 

Министерство на 
образованието и ЕСФ 

постоянен 

6. Продължаване на традицията за 
провеждане на благотворителни 
Коледни и Великденски базари. 

Дарения всяка учебна 
година 

7. Провеждане на вътрешно- училищни 
състезания по професии и дни, 
посветени на здравословното хранене 

и  екологията. Провеждане на 
тържествени събития 

Делегиран бюджет, 
самофинансиране 

през всяка 
учебна 
година 

8. Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник, участия в районни и 
общински спортни състезания. 

Делегиран бюджет, 
129 ПМС 

постоянен 
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9. Управление на проекти по програма 

„Еразъм +“ с чуждестранни партньори, 
ключова дейност КА1 и КА-2. 

Финансиране от 
програмата 

2020 – 2023 

година 

10. Изработване и актуализиране при 
необходимост на План за действие при 

Ковид-19 

Делегиран бюджет постоянен 

 

 

VIII ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  

1. Осигуряване на здравословна, безопасна и сигурна среда в училище: 
 Предприемане на мерки за осигуряване на сигурността и безопасността 

на  учениците в сградата и двора на училището. 

 Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на 

самоконтрол чрез създаване на комисии по спазването на дежурството. 

 Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището; 

 Изграждане на умения у учениците за реакция и адекватно поведение при 

кризисни ситуации 

2. Административно-управленска дейност: 
 Разпределение на изпълнението на заложените стратегически цели в 

годишен план за дейността. Определяне на конкретни срокове, задължения 

и отговорности по реализацията им. Докладване на резултатите. 

 Повишаване ефективността на контролната дейност – педагогически 

контрол, административен контрол. 

 Утвърждаване на учебни планове. 

 Избор на учебници, учебно- помощна литература, учебни пособия и други 

информационни средства. 

 Работа на училищното ръководство и педагогическата колегия в посока на 

повишаване на инициативността и мотивиране на заинтересоваността от 

страна на работодателите и родителите за участие във вътрешно-

училищния живот. 

 Разработване на критерии за оценка труда на преподавателите в рамките 

на училището и толериране стремежа към реализация и кариера в рамките 
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на училището. 

 Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и 

други необходими пособия. 

 Повишаване на нивото на здравната и трудовата дисциплина. 

 Създаване на партньорски взаимоотношения със синдикалните организации 

в училище. 

3. Образователно-възпитателна дейност: 
 Развиване на ученическото самоуправление в училище. 

 Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни 

часове чрез използване на адекватни методи и средства да справяне с 

безпричинните отсъствия. 

 Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията 

със спорт . 

 Организиране на разнообразни дейности за приобщаване на учениците от 

учениците от уязвими групи; 

 Организиране на събития  съвместно с родителите на ученици от уязвими 

групи с цел повишаване отговорностите им на родители към учебния 

процес и създаване на позитивно отношение към училищната среда; 

 Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители: включване 

на ученици и родители в разработване на проекти, осъществяване на 

съвместни инициативи от ученици, учители и родители. 

 Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната 

общност. 

 Използване на информационните технологии в процеса на обучение по 

всички предмети. 

 Бързо и безпроблемно преминаване към обучение в електронна среда при 

необходимост. 

 Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и 

противодействие срещу наркоманията и сектите. 

 Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и при 

необходимост разработване на нови, отговарящи на търсенето от страна на 
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учениците и на ресурсите, с които разполага училищната общност. 

4. Осъществяване на обща и допълнителна подкрепа на всички ученици 

 Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие (допълнителни 

консултации по учебни предмети, кариерно ориентиране на учениците, 

занимания по интереси, поощряване с морални и материални награди, дейности 

по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение и др.; 

 Предоставяне на допълнителна подкрепа на  ученици със СОП, ученици в риск,  

с хронични заболявания и  с изявени дарби; 

5. Провеждане на училищна политика за превенция на отпадащите от 
училище ученици в съответствие с Механизма за съвместна работа на 
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца 

и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст 

 Подобряване ролята на класния ръководител при индивидуалната му 

работа с децата в риск; 

 Създаване и функциониране на екип за съвместна работа с институции за 

обхващане и задържане в образователната система на  ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст; 

 Повишаване на познанията на учениците в сферата на гражданското 

образование - получаване на информация за норми, правила, модели на 

поведение; овладяване на умения да се разпознава агресията в различните 

й проявления и възможностите за реакция в конфликтни ситуации. 

6. Квалификационна дейност: 
 Повишаване на квалификацията на преподавателския състав чрез 

осигуряване на условия за участие във вътрешно-квалификационна 

дейност, осигуряваща необходимата педагогическа и методическа култура 

и подготовка на педагозите; 

 Включване в Училищния годишен план за повишаване на квалификацията, 

финансиран със средства от бюджета на училището. 

7. Социално битова и културна дейност: 
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 Модернизиране  и обогатяване на материално-техническата база. 

 Реализиране в училището на дейности, свързани с превенцията на 

противообществените прояви посредством ефективно организиране на 

извънкласната и извънучилищната дейност. 

 Планиране честване на национални, общоградски и вътрешно-училищни 

празници и мотивиране на учениците за участието в тях. 

 Осигуряване на безопасна и здравословна социална и физическа среда за 

ученици и учители. 

 Подобряване на физическото развитие и дееспособността на учащите се. 

 

8. Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията 

 Подобряване на дейностите по финансово осигуряване на училището за 

реализиране на стратегическите цели, като се залагат както приходи от 

делегирания бюджет, така и от собствени средства, осигурени от 

извършване на допълнителни дейности и от дарения. 

 Подобряване процеса на бюджетиране, като се въведат механизми за 

икономично, ефективно и ефикасно разходване на ресурсите; 

 Използване на извънбюджетните средства за дофинансиране на 

дейностите по реализиране на стратегията, участие в целеви програми. 

 Въвеждане на политики и процедури за опазване на собствеността и 

активите на учебното заведение. 

9. Ефективна рекламна кампания 

 Представяне на добри практики и участие на седмокласници в училищни 

събития  

 

IX СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ НА 
УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

1. Анализ на ситуацията 

1.1. създадени условия за обучение и професионално развитие 

- Изработена програма за превенция на ранното напускане на училище, в 

която е анализирана ситуацията и са набелязани конкретни дейности и 

mailto:pg_mss@abv.bg


 

                                                 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  

                                 ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

/ ПГ по МСС / 
гр.Разлог, ул.”Екзарх Йосиф” №139, тeл: +35974780157, факс: +35974780156   

 e-mail: pg_mss@abv.bg 

 

мерки; 

- Наличие на модерна материално-техническа база за обучение (кабинети, 

учебни работилници, лаборатории и др.) в съответствие с изискванията на 

ДОС; 

- Предлагане на обучение по професии и специалности с приоритетно 

значение на регионалния пазар на труда; 

- Осигурен транспорт, общежитие, училищен стол; 

- Осигурена здравословна и комфортна учебна среда. 

1.2.  идентифицирани проблеми 

- причини за отпадането:  

 образователни – свързани с трудности при овладяване на учебния 

материал, незаинтересованост към учебния процес, конфликти, липса на 

комуникация, нежелание за посещаване на училище, голям брой  

отсъствия по неуважителни причини; 

 икономически – свързани с икономическото състояние на семейството, 

безработица, ниски доходи, понижен стандарт на живот. Отпадането по 

икономически причини е свързано и с миграциите на семействата; 

 етнокултурни – свързани с традициите, обичаите и ценностната система 

на различните етноси и социални групи и в частност с ранните бракове 

при момичетата от ромския етнос; 

 социални – породени от липса на контрол и слаба заинтересованост от 

страна на родителите за образованието на децата, конфликти и 

напрежение в семейството, трайна безработица, развод, заболяване или 

смърт на член от семейството, прояви на домашно насилие и др; 

2. Мерки и дейности по превенция на ранното отпадане от системата на 
образованието – насочени са към всички ученици в училище, като се търси 

съдействие от педагогическия екип и персонала, родители и институции. 

Включват следните основни дейности: 

2.1.Работа върху мотивация за активно включване в учебния процес: 

 Използване на форми на групова работа (решаване на казуси, дискусии, 

беседи, споделяне на опит и др.), като се използват възможностите на часа на 

класния ръководител, часовете по Гражданско образование и извънкласните 
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форми; 

 Включване в разнообразни класни и извънкласни форми на работа – 

необходимо е да бъде направен опит за предоставяне на възможност за по-

голяма активност и включване в образователния процес, на ученици с 

проблеми при овладяване на учебното съдържание, трудности при вписване в 

средата на връстниците, както и на ученици, системно нарушаващи 

правилника за реда в училище; 

 Възможност за включване в проекти; 

 Подпомагане бъдещата професионална реализация на учениците – дейности 

по кариерно ориентиране, организиране на срещи с потенциални 

работодатели; 

 Достъп до консултации и педагогическа подкрепа при проблеми с овладяване 

на учебното съдържание; 

2.2.Дейности по създаване на оптимален психоклимат 

 Целенасочена работа върху социални умения, създаване на чувство за 

принадлежност към класа и ценностите на учебното заведение; 

 Използване разнообразни възможности за работа в група в рамките на класа – 

часове за гражданско и здравно образование, Час на класа и др.; 

2.3.Превантивна работа с родителите 

 Класният ръководител системно осъществява връзка с родителите, с цел 

предоставяне информация за развитието и успеваемостта на ученика; 

 Класният ръководител провежда регулярни родителски срещи в рамките на 

учебната година; 

 При наличие на проблеми с присъствието и поведението на учениците, при 

системно несправяне с образователните изисквания и при нарушаване 

правилника на учебното заведение, класният ръководител провежда 

индивидуални консултации с родители (настойници) и извънредни родителски 

срещи, с цел уведомяване и набелязване на мерки за преодоляване на 

проблемната ситуация. 

 Организиране на събития с активното участие на родителите по следните  
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главни  теми: 

- Здравословно хранене; 

- Екологично възпитание; 

- Спортни дейности; 

- Професионално направление; 

- Гражданско образование; 

2.4. Корекционни мерки  – насочени са към ученици, при които е установен 

риск от ранно напускане на системата на образованието (наличие на проблеми с 

допуснат голям брой извинени/неизвинени отсъствия, трудности от образователно 

естество, невъзможност за отговаряне на изискванията на учебното заведение). 

3. Приобщаване на учениците от уязвими групи – анализ на ситуацията 

3.1.Силни страни: 

  Високо квалифицирани специалисти, работещи в екипи.  

 Добра материално-техническа база за теоретично и практическо обучение по 

професии, общежитие за ученици от провинцията. 

  Интерактивни методи на обучение, активно използване на ИКТ в обучението. 

  Споделяне на добри практики в общността по линия на вътрешната 

квалификация за постигане на толерантност, равенство между учениците от уязвимите 

групи.  

 Своевременно идентифициране на учениците от уязвимите групи. 

  Ефективно взаимодействие между класен ръководител, учител, родител, 

психолог, педагогически съветник за личностно развитие на учениците от уязвимите 

групи. 

 Наличие на позитивен психологически климат на всички нива в училищната 

общност.  

 Създадени са условия за ефективно участие на всички ученици, в т. ч и на 

учениците от уязвимите групи.  

6.2. Слаби страни: 

  В уязвимите групи – семейства често се наблюдава родителска 

неглижираност на образователния процес. 

  Вредно въздействие на приятелската среда извън училище. 
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  Липса на мотивация за учене.  

 Лица в риск от извършване на противообществени прояви / или регистрирани 

вече в ДПС / РУП.  

6.3.Възможности:  

 Включване на всички ученици в организирано обучение по професии в реални 

условия. 

  Нови форми за ангажиране на родителите в учебно - възпитателния процес. 

  Действено ученическо самоуправление.  

 Работа по проекти за превенция на зависимости.  

 Разширяване на извънкласните и извънучилищни форми за работа с учениците 

съобразно възможностите и интересите им.  

 Разширяване на групите за спорт. 

  Разширяване на сътрудничеството с извънучилищните институции.  

6.4. Заплахи: 

  Липсата на заинтересованост у родители или настойници.   

 Миграция на родители и ученици по време на учебната година. 

 

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в 

случай на значителни промени в организацията на работа в училище или в 

нормативната база на средното образование. Предвидените дейности се 

детайлизират ежегодно като се изработват подкрепящи документи в изпълнение на 

глобалната цел на стратегията на  ПГ по МСС гр. Разлог. 
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