


              Стратегията за развитие на СУ “Райчо Каролев” - гр. Габрово се основава на 

принципите и насоките на Закона за предучилищно и училищно образование,  

приоритетите на Министерството на образованието и науката и на Регионалено 

управление на образованието  – гр. Габрово и спецификата на училището. Стратегията е 

изработена в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) 

чл.263. ал.1 т.1 и приета  на заседание на педагогическия съвет (Решение № 6 от Протокол 

№12/12.09.2018 година). Стратегията за развитие на училището е за срок от 4 години и 

заедно с плана за действие към нея се публикуват на интернет страницата на 

институцията. 

 

Цели 

 

Повишаване на качеството на образованието и задържане на учениците в училище 

чрез иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултати. 

 

1. Учебен процес в съответствие с нормативната уредба и изискванията на 

времето. 

2. Учебен процес в контекста на приоритетите за развитие на училищното 

образование. 

3. Прилагане на Закона за предучилищно и училищно образование и ДОС. 

4. Гражданското образование – подготовка за реализация в обществото, 

обогатяване на общочовешките ценности, задоволяване на индивидуалните 

потребности на учениците. 

5. Управлението – съчетание на ефективни традиционни методи и съвременни 

подходи за издигане качеството и резултатите на училищната дейност.  

6. Ориентираност към интереса и към мотивацията на учениците, към 

възрастовите и социалните промени в живота им, както и към способността им 

да прилагат усвоените компетентности на практика. 

7. Развитието на външните връзки – път към обогатяване дейностите в  

училището. 

8. В условията на променящото се училище водещ е стремежът за ефективност и 

качество на подготовката на  учениците, равен достъп до нея. 

9. Планиране и въвеждане на учебното съдържание, отговарящо на новите ДОС.  

10. Развиване на училището като средищно. 

11. Приобщаващо образование. 

12. Подкрепа на личнистното развитие на учениците. 

13. Ново равнище в развитието на електронното образование, административното 

електронно обслужване, електронната библиотека, електронни документи. 

14. Популяризиране на предимствата на общообразователната подготовка в типа 

учебно заведение – средно общообразователно. 

15. Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови 

форми и методи на обучение. 

16. Реализиране на образователни стандарти с акцент върху постигането на целите 

и резултатите. 

17. Мениджмънт на качеството на учебно-възпитателния процес. 



18. Опазване живота и здравето на учениците, грижа и внимание за тяхното 

обучение, развитие и социализация, хуманизиране на взаимоотношенията, 

превенция на тормоза, насилието и агресията. 

19. Усъвършенстване качеството на управлението. 

20. Иновативност на всички равнища в училищната институция и ефективност в 

педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз 

основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултати от иновациите. 

21. Подобряване на ресурсното осигуряване, социално-битовите условия и 

разширяване на източниците за финансиране.  

22. Професионално усъвършенстване и кариерно развитие на педагогическите 

специалисти с цел повишаване качеството на образованието. 

23. Самооценяване. Предвидимост на развитието на училищното образование.  

24. Висока конкурентност и удовлетворяване желанията на родителската и на 

ученическата общност. 

25. Проектна дейност. 

26. Хуманизъм и толерантност. 

27. Изграждане на устойчиви нагласи за учене през целия живот. 

28. Превенция на отпадането на ученици от училище, изпълняване на механизма по 

обхват и задържане на учениците в училище. 

29. Насърчаване на интереса към четенето и повишаване на грамотността, 

усвояването на българския книжовен език. 

30. Обществен съвет – партньор и участник в развитието на училището и 

граждански контрол в управлението му. 

31. Активно сътрудничество с родители, общественост, културни институти, 

социални заведения, неправителствени организации и фирми. Диалог между 

тях по въпросите на образованието. 

 

Приоритети 

 

1. Повишаване  ефективността на учебно-възпитателната работа чрез 

подобряване организацията на учебния процес и повишаване на 

професионалната подготовка, компетентност и квалификация на 

педагогическите специалисти, стимулиране за по-ефективно трудово 

изпълнение. 

2. Осигуряване на възможности за обучение на работното място, свързано с 

усъвършенстване на методическите и научните компетентности. 

3. Развиване на съвременни професионални умения, обучение на работното място 

с цел усъвършенстване на методическите и научните компетентности. 

4. Усъвършенстване нивата на качеството на управленческата дейност във всички 

нейни проявления и равнища. 

5. Прилагане на Закона за предучилищно и училищно образование. 

6. Планиране и въвеждане на учебното съдържание, отговарящо на новите ДОС.  

7. Образователен процес, включващ обучение, възпитание и социализация, 

взаимодействие на образователната институция с всички заинтересовани лица. 

8. Формиране на съвременни професионални умения, обвързани с новите 

технологии и практики, дигитализиране на училищна документация. 



9. Конкретно планиране на ежедневните педагогически и методически 

отговорности пред ученици и родители. 

10. Обществен съвет – партньор и участник в развитието на училището и 

граждански контрол в управлението му. 

11. Изграждане на социални и граждански компетентности, инициативност и 

предприемчивост. 

12. Глобално, гражданско, здравно и интеркултурно образование.  

13. Ясно дефинирани очаквани резултати. 

14. Подкрепа на индивидуалността на всеки ученик чрез активиране на ресурси, 

насочени към премахване на пречките пред ученето. 

15. Самооценяване, атестиране и инспектиране. 

16. Създаване на модел на портфолио на училището. 

17. Привличане и мотивиране на ученици и родители към необходимостта от 

повишаване на грамотността и интереса към четенето и книжовния български 

език. 

18. Да се използват максимално ресурсите за интерактивно обучение, с които 

училището разполага, възможностите на електронната информационна система 

и електронна библиотека. 

19. Електронни дъски. 

20. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище. 

21. Формиране на знания и личностни умения за активното взаимодействие със 

социалната среда, изграждане на култура на поведение и взаимоотношения 

чрез формите на гражданското образование. 

22. Иновации и европейски младежки практики. 

23. Подкрепа на личностното развитие на учениците. 

24. Проблематизиране на съдържателния характер на заседанията на 

Педагогическия съвет, търсене на дискусията, актуалността на разглежданите 

въпроси и резултатността на решенията. 

25. Подобряване мениджмънта на човешки, материални и финансови ресурси. 

26. Ползване на иновационни инструменти за разпознаване и диференцирано 

оценяване на качеството на работата на педагогическите специалисти. 

27. Обогатяване, стопанисване и развитие на базата и ресурсите на училището, 

опазване изискванията за охрана на труда, безопасност на движението, защита 

при природни бедствия и аварии. 

28. Повишаване нивото на общообразователната подготовка и резултатите от 

външното оценяване, държавните зрелостни изпити, състезания, конкурси, 

олимпиади. 

29. Стимулиране на изявените таланти и развиване на спортната култура на 

учениците. 

30. Развиване на профил спорт в училище. 

31. Опазване и обогатяване на обновения сграден фонд и прилежащите площи, 

подобряване интериора и екстериора. 

32. Водене на активна рекламна политика, представяща силните страни на 

училището. 

33. Разширяване формите и методите на взаимодействие и партньорство между 

училищна, семейна и институционална среда. 



34. Тестване на образователните продукти и услуги за откриване на недостатъци и 

съотнасянето им към изискванията за високо качество, ежегодна самооценка. 

35. Дейности при ясни правила, устойчиви във времето, равнопоставеност в 

изискванията, периодичното им отчитане под различни форми. 

36.  Повишаване на качеството на предоставяното образование в училище. 

37. Подобряване на индивидуалния напредък на всяко дете и ученик по отношение 

на неговите образователни резултати;  

 

Водещи принципи в дейността 

 

Целенасоченост, научна обоснованост, ориентация към успех, гласност и 

екипност в управлението, компетентност, демократизъм, новаторство, екипност, гъвкавост 

и адаптивност, баланс между традиция и модерност, дългосрочност в планирането, 

предвидимост на развитието, професионална етика. Съответствие на целите и мерките със 

законите, координираност и взаимна обвързаност на всички заинтересовани страни, 

партньорство, прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите. 

 

I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

Училището е открито в началото на учебната 1976/1977 година като ХІ основно 

училище „Таня Карпинская”. В съответствие с Правилника на Министерството на 

Народната просвета за общообразователните училища, от учебната 1990/1991 г. е 

преобразувано в Средно общообразователно училище. По предложение на учителската 

колегия и с решение на Временния изпълком на Общински съвет гр. Габрово от 1991 г. 

училището приема името на бележития габровски възрожденец и народен просветител 

Райчо Каролев. 

СУ „Райчо Каролев” – гр. Габрово е средно общообразователно училище, в което 

се обучават ученици от първи до дванадесети клас. Училището организира 

непрофилирано обучение в гимназиален етап на обучение след провеждане на конкурс по 

документи по реда на чл. 24 ал. 2 от Наредба № 8 от 27.12.2001г. за приемане на ученици в 

училища с държавен прием и в непрофилирани паралелки. Училището е средищно по 

силата на Закона за народната просвета чл. 26 /ал. 3, 4, 5/. Училищният сграден фонд 

включва 5 корпуса, както следва: 2 учебни корпуса с 29 класни стаи, 10 броя кабинети и 

учебни работилници; 1 административен корпус; столова и кухненски блок; два 

физкултурни салона; открити дворни площи с обособени спортни площадки, ресурсен 

кабинет и стая за занимания по интереси за целодневна организация на учебния ден. 

Отоплението се осигурява чрез топлоотдаване от ТЕЦ - Габрово. Обучението се извършва 

на едносменен режим на работа и се провежда в 29 класни стаи, 10 кабинета и учебни 

работилници. Броят на учениците, обучавани в дневна форма през учебната 2018/2019 г. е 

654, разпределени в 29 паралелки по степени: основна степен - начален етап 15 паралелки 

с 319 ученици; прогимназиален етап – 9 паралелки с 241 ученици; средна степен – 5 

паралелки със 94 ученици. Като средищно училището разполага с 3 училищни автобуса. 

Извънкласната дейност се извършва след задължително проучване интересите на 

учениците по паралелки и етапи на образование. Спортът в училището е застъпен като 

необходим и много важен момент от цялостната работа на училището с цел повишаване 

физическата дееспособност, развитие на двигателната активност на учениците и 



формиране на устойчива личностна потребност от занимания със спорт, в това число и 

чрез спортен профил. Той ще продължи да бъде сред приоритетите в бъдещето развитие 

на училището. 

Съгласно Списък – образец №1 за учебната 2018/2019 година са утвърдени 71 

щатни бройки, от които 57 педагогически и 14 непедагогически персонал. 

Психоклиматът в училище е добър. Преподавателите изпълняват служебните си 

задължения, свободно изразяват мнението си по професионални и други въпроси. Няма 

междуличностни конфликти и напрежение. Отношенията между членовете на колектива 

са основани  на толерантност и взаимно сътрудничество. Налице е устойчива тенденция 

към привличане на млади специалисти на работа и повишаване квалификацията на 

педагогическите кадри. 

Учебно-възпитателният процес в Средно училище „Райчо Каролев” се извършва по 

учебен план и програми, съобразени с държавните изисквания и спецификата на 

училището, като основен стремеж е резултатността от работата. В центъра на вниманието 

е личността на ученика с цел да се мотивира неговото място в училище. Част от новата 

визия на учебното заведение са: чуждоезиковото обучение и обучението ИКТ, равен 

достъп до образование, работа в екип на всички нива, качествени образователни услуги, 

допълнителни дейности с цел развиване на възможностите на изявените ученици и 

повишаване интелектуалното ниво на всеки ученик, развиване на спортните умения чрез 

максимално натоварване на спортната база, популяризиране успехите и постиженията на 

училището. В училището приоритет е подобряване на качеството на образованието в чрез  

целодневната организация на учебния процес. Регламентирани са ред и условия за 

провеждане на целодневна организация на учебния процес, с оглед подобряване 

качеството на образованието. Включени са всички ученици, които пътуват от други 

населени места и учениците, които посещават полуинтернатни групи от І до VІІ клас. 

Това са 370 ученици, разпределени в 16 полуинтернатни групи от начален и 

прогимназиален етап. Часовете от блок А – обяд, отдих се провеждат от 11:00 до 14:00 ч. в 

стаята за дейности по интереси на 3 етаж, спортните площадки в двора или във 

физкултурните салони. Учениците обядват в училищния стол под ръководството на 

възпитатели. Часовете от блок В - самоподготовка се провеждат в определените класни 

стаи за всяка ЦДО. В зависимост от потребностите на учениците се осигуряват 

консултации с учители-специалисти. Часовете от блок С -  дейности по интереси включват 

участие в занимания, които са пряко свързани с часовете по ООП/ЗП, ИП/ ЗИП и ФП. 

Провеждат се в стаята за дейности по интереси на 3 етаж, в кабинета по безопасност на 

движението или в Заседателната зала на училището на 2 етаж. Възпитателите на ЦДО 

работят по изготвени годишни разпределения, което включва и график на учебното време. 

 Оценката за работата на педагогическата колегия през годината има положителен 

знак. Чрез повишаване професионалната компетентност и квалификация на учителите се 

търси подобряване на качеството на учебния процес. 

Училището бе ангажирано по: Национална програма „С грижа за всеки ученик”, 

модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите 

олимпиади” по учебен предмет география и икономика; образователен проект „Твоят 

час“; инициатива „Моето първо работно място” на Конфедерация на независимите 

синдикати в България, Синдикат на българските учители и Министерство на 

образованието, младежта и науката по изграждане на компетентности, свързани с 



трудовите правоотношения, формите на защита, компетентности на институциите и 

кариерно развитие. 

В основата на работата по гражданско образование стои превантивната дейност 

сред ученици и родители, за поднасяне на научни знания, за придобиване на социален 

опит и предпазване от рискови фактори. Преподавателите се занимават с младите 

дарования, чиито високи резултати са широко известни извън града. Училището активно 

стимулира проявите на ученически инициативи и самоуправления чрез изградените 

структури на ученически съвети от V – ХІІ клас, работа в посока „Да направим училището 

привлекателно за младите хора”, насочена към осмисляне на свободното от учебни 

занимания време. Свое място в общоучилищния живот имат ученическият съвет, 

родителската общност, обществен съвет и училищното настоятелство. 

Цялостният учебно-възпитателен процес, организиран и планиран, подкрепян и 

насърчаван от ученици, учители, родители, социални партньори, административни 

институции, важните и адекватни управленчески решения представят образователната 

институция като работеща и авторитетна във всички изяви. Училището се радва на 

признанието и на международната общност. Според правилата на ISAQ  и критериите на 

QC100 Модел за Цялостно качество на Управлението, СУ „Райчо Каролев” е избрано да 

получи ISAQ международна награда „Международна Звезда за Качество”  в категория 

„Златна” – Женева 2012. Наградата се връчва на компании или организации по цял свят 

като признание за техния принос за внедряване и промотиране на качеството. На 07 юли 

2013 г. в гр. Лондон училището получи престижната международна награда за 

постижения в качеството, която възнаграждава всеотдайността, обвързаността и усилията 

за подкрепяне и подобряване постиженията в качеството на управление, следвана от 

международна награда на BID за качество, платинена категория QC100 в TQM модел, 

Париж 2013 и награда на европейската бизнес асоциация „Най-добро училище” с лиценз, 

валиден до 2019 година и награда на Директора за „Мениджър на 2014г.”, Оксфорд 2014., 

признание за изключителната обвързаност към качеството и съвършенството - диамантена 

корона, Лондон – ноември 2014 г. Качеството на работа е прието като фактор за развиване 

на конкурентността и училището се обвързва с принципите за качество, посочени в QC 

100 Total Quality Management Model; Награда за Директора на училището в Националния 

конкурс „Учител на годината“, категория „Директори и заместник директори“ – Директор 

на годината /май 2017 г./, Международна награда за отличие в качеството 2017 – 

Диамантена категория – Виена.  

 

При планиране на бъдещата ни дейност е необходимо: 

 Да се приложат изискванията на Закона за предучилищно и училищно 

образование и въвеждане на учебното съдържание, отговарящо на новите 

ДОС.  

 Да се противодейства по-успешно на проявите на демотивация на ученици, 

като се анализират обстойно факторите, които я пораждат и се реализират 

резултати; 

 Да се индивидуализира образователния процес; 



 Оценяването да се издигне на ново качествено ниво като инструмент за 

диагностика на индивидуалните постижения, напредъка и потребностите на 

всеки отделен ученик и като мониторинг на образователния процес; 

 Задържането на подлежащите на задължително обучение в училището и 

намаляване на броя на отсъствията на учениците от гимназиален етап на 

обучение; 

 Да се работи за по-широкото приложение на ИКТ в обучението; 

 Да се използват максимално ресурсите за интерактивно обучение, с които 

училището разполага, да се дигитализира училищна документация; 

 Да се използват възможностите на електронната информационна система 

 Да се обогатява фонда на училищната електронна библиотека; 

 Да се изведе приоритетно качеството на образованието и свободния достъп на 

учениците до него; 

 Да се привличат и задържат учениците в училище; 

 Приобщаващо образование; 

 Подкрепящо образование, обща и допълнителна личностна подкрепа; 

 Да се разширява обхвата на учителите и темите, по които да се обучават в 

различни квалификации; 

 Успешно да се прилага системата за кариерно развитие и диференцирано 

заплащане на резултатите от педагогическия труд. Кредити и атестиране; 

 Повишаване качеството на образованието; 

 Самооценяване; 

 Да се усъвършенства системата за вътрешно оценяване чрез широко прилагане 

на тестовете в практиката; 

 Конкретно планиране на ежедневните педагогически и методически 

отговорности пред ученици и родители; 

 Ясно дефинирани очаквани резултати; 

 Да се акцентира върху подготовката на учениците за външно оценяване; 

 Развиване на функционалната грамотност на учениците. 

 Осмисляне на свободното от учебни занимания време на учениците, за да се 

превърне училището в привлекателно за младите хора; 

 Разработване на училищни проекти; 

 Развиване на младежкото лидерство. Придобиване на компетентности за 

разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки; 

 Удовлетворяване изискванията на образователния пазар. 

 

II. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

В СУ “Райчо Каролев” учениците имат възможност да получат основно и средно 

образование. 

Основната образователна степен е с продължителност до VІІ клас включително. 

Основното образование се осъществява на два етапа: начален от І до ІV клас и 

прогимназиален от V до VІІ клас. 

Придобиването на основно образование се осъществява със свидетелство за 

завършено основно образование. То дава право на учениците да продължат образованието 

си или професионалното си обучение. 



Средното образование е с продължителност до ХІІ клас. Придобиването на средно 

образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование. Тя дава право 

за продължаване на образованието или за професионално обучение. 

В началния етап І - ІV клас се реализират специфични задачи, ориентирани към 

продължаване на формирането на личностния профил на ученика, към интелектуалното 

му съзряване и към създаване на благоприятни предпоставки за овладяване на основите на 

науките и изкуствата в следващите класове. Обучението в І - ІV клас се осъществява от 

начални учители. 

Етапът V-VІІ клас осигурява общообразователна подготовка по всички предмети, 

групирани в културно-образователни области, необходими за продължаване на 

обучението в различни видове средни училища. Интересите и възможностите на 

учениците се удовлетворяват чрез ИП/ЗИП и ФП или чрез извънкласни форми и дейности. 

Седмичният и дневният режим на организация на учебно-възпитателния процес е 

съобразен с възможностите на училището и с потребностите на учениците от достатъчно 

време за учене и отдих. В края на VІІ клас учениците подлежат на НВО. 

При завършване на средно образование учениците полагат държавни зрелостни 

изпити. 

 

III. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ 

 

Структурната реформа в икономическата сфера и принципите на пазарната 

икономика налагат училището да подготвя хора с високо развита способност за 

адаптиране, които са  в състояние бързо да обновяват и разширяват компетентността си. 

Освен това средното образование е най-масовата форма за образование и чрез него 

ефективно се влияе върху качеството на трудовия потенциал на нацията, а оттам и върху 

икономическия, социалния и духовния процес. С оглед на това основни приоритети в 

развитието на средното образование в СУ „Райчо Каролев” - Габрово са: 

 

1. Базисно образование: Това е задължителният образователен минимум, който 

учениците трябва да усвоят при завършване на съответната степен на образование, 

необходим за социалната и професионалната им реализация. 

2. Избираема подготовка: Предоставяне на възможност на ученика за избор извън 

общообразователната подготовка, осигуряване условия за гъвкав баланс между 

теоретичното и прагматично познание, между стандарти и нестандартни умения за 

решаването на проблеми. 

3. Родноезикова подготовка: Овладяването на българския книжовен език от всички 

ученици е решаващо условие за тяхната успешна социална и професионална комуникация 

и реализация като български граждани.  

4. Чуждоезикова подготовка: Свободното движение на хора, знания и идеи е 

възможно, ако е преодоляна езиковата бариера. 

5. Компютърната подготовка: Успешната реализация на бъдещите граждани на 

информационното общество не е възможна без умението им да използват компютърна 

техника и информационни технологии. 

6. Мобилност на подготовката и непрекъснатост на образованието. От училището 

се очаква да формира умения и способности за непрекъснато придобиване на знания и 



умения в условията на бърза смяна на технологии в производството, потреблението и 

услугите. 

7. Физическа дееспособност: Училището трябва да формира трайна потребност  у 

човека да води здравословен начин  на живот да развива спортните качества и умения на 

учениците, да развива профил „Спорт“. 

8. Гражданско образование и възпитание: Неговата реализация в училище се базира 

на основните характеристики на новото време: демократизъм, хуманизъм, родолюбие, 

единство в многообразието, толерантност, превенция на задържане на учениците в 

училище и ранното отпадане, на липса на прояви на дискриминация. 

 

 

IV. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА НА 

УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Насоченост на образованието към обществените и индивидуалните потребности. 

2. Ефективност на образованието за осигуряване на качествено образование за всички 

и за всеки в оптималните за него граници. 

3. Равнопоставеност и качество на образованието. 

4. Свободно самоопределяне и личностен избор на обществените потребности и 

интереси, формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. 

5. Дългосрочност и перспективност в планирането, предвидимост на промените и 

авторитетност на решенията, конкретност. 

6. Ясно дефинирани очаквани резултати. 

7. Ориентираност към интересите и мотивацията на ученика. 

8. Хуманизъм и толерантност, недопускане на дискриминация, превенция на 

проявите на агресия. 

 

 

V. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

Осигуряване на обучение и възпитание на учениците в съответствие с 

обществените потребности и индивидуалните им способности и очаквания за успешно и 

резултатно обучение и за успешна реализация в гражданското общество.  

 

 

VI. ПОДЦЕЛИ 

 

1. Формиране на граждани с висока обща култура, познаващи и зачитащи 

националните и общочовешки ценности. 

2. Развитие на интелектуалните възможности и комуникативни способности на 

личността, нейната индивидуалност  и самостоятелност. 

3. Ориентиране на училищното образование към провокиране на мисленето и 

самостоятелността. 

4. Изграждане на здрави, морални и дееспособни личности, съхраняващи авторитета 

на училището и развиващи неговите традиции. 

 



 

 

VII. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1. Прилагане на Закона за предучилищно и училищно образование. 

2. Прилагане и методическо осигуряване на Държавните образователни стандарти за 

учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници. 

3. Разширяване на условията за въвеждане на ИКТ в обучението по 

общообразователните предмети. 

4. Методическо осигуряване на учебните единици. 

5. Повишаване на мотивацията за активен учебен процес чрез подобряване на 

качествената страна на планирането и организация на дейността на учителите. 

Успешна и резултатна подготовка за НВО и ДЗИ. 

6. Насърчаване на самостоятелното мислене на учениците и изграждане на 

практически умения у тях. 

7. Качество на образованието. 

8. Равен достъп до образование. Реализиране  на дейности  за интеграцията на 

ученици  от  различен  етнически  произход и деца със специални образователни 

потребности. 

9. Подкрепа на ученици и родители за създаване на култура на четене, привличане на 

родителите в процеса на учене и стимулиране на техния интерес към очакваните 

резултати и повишава на функционалната грамотност на техните деца. 

10. Осигуряване на условия за методическа и квалификационна дейност  на учителите 

за поддържане  на  професионалното  им равнище и кариерно развитие с цел 

повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес за 

интегриране на образователната ни система в европейското образователно 

пространство. 

11. Обхват на всички учители в квалификационни курсове, организирани през 

годината. 

12. Активизиране на диалога с общинските администрации и всички социални 

партньори по проблемите на обхвата  на  учениците, задържането им в училище и 

превенция на ранното напускане, изпълняване на мехнизма. 

13. Превръщане на училището в територия на учениците, разработване и участие в 

проекти в рамките на образователните  програми на Европейския съюз. 

14. Участие в извънкласни форми с цел ангажиране свободното време на учениците и 

запазване тенденциите за обогатяване на училищния живот. Осигуряване условия 

за личностна изява, инициатива и творчество.  

15. Ритуализация на училищния живот не само чрез системата от символи и ритуали, а 

и с традиции, чрез които да се засилва усещането за принадлежност към 

училището. 

16. Приемственост в упражняването на професията и осъществяване на екипност в 

работата. Сформиране на екипи, които да подпомогнат в конкретната практика 

новопостъпили млади учители. 

17. Ефективно взаимодействие с институциите за усъвършенстване организацията и 

дейностите по опазване здравето и живота на учениците в училище, превенция на 

тормоз и насилие. 



18. Стимулиране участието на екипи от учители и ученици при разработването на 

електронни учебни курсове.  

19. Ефективно използване на обновената материална база, активна спортна и 

художествено творческа дейност. 

20. Обогатяване фонда на електронната библиотека. 

21. Системно актуализиране на данните в училищната електронно-информационна 

система. 

22. Иновативност и усъвършенстване равнището на управленческите дейности с цел 

по-добро качество на предлаганите образователни услуги. 

23. Изграждане на механизъм за самооценка и отчитане на резултатите. 

 

 

VIII. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 

 

Обучението за придобиване на образование в Средно училище „Райчо Каролев” - 

Габрово включва: 

1. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес въз основа на проучване и прогнозиране на резултатите. 

2. Планиране на мерки и усъвършенстване на показателите за повишаване 

качеството на образование. 

3. Актуализиране на дейностите по приобщаващото образование. 

4. Оптимизиране на информационно-техническото осигуряване на училището. 

5. Специализирана подготовка в областта на спорта.  

6. Придобиване на квалификационни кредити и по-висока квалификационна 

степен за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти. 

7. Подкрепа за личностно развитие на учениците чрез образователни и социални 

услуги. 

8. Изграждане на позитивен организационен климат сред учениците чрез 

сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между 

всички участници в процеса на образование.  

9. Обогатяване на материално-техническата база. 

10. Планиране на дейности за предоставяне на равни възможности и за 

приобшаване на учениците от уязвими групи, осигуряване на обща и 

допълнителна личностна подкрепа. 

11. Организиране на активности за стимулиране на развитието на личностни 

качества, социални и творчески умения, участие в проекти и други изяви.  

12. Кадрово осигуряване на образователно-възпитателния процес в урочните и 

извънурочни дейности. 

13. Масов ученически спорт. 

14. Здравно обслужване. 

15. Столово хранене. 

16. Стипендии, социални помощи /при определени условия/. 

17. Издръжка на Средно училище „Райчо Каролев” гр. Габрово – осигурява се чрез 

делегиран бюджет. 

18. Осигуряване на допълнителни извънбюджетни средства и материали, при 

възможност предоставяне на учебници с изтекъл срок на годност. 



 

 

 

IX. ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

 

Сътрудничество между партньори:  

Община Габрово 
 Обмен на информация; 

 Съдействие за привличане и задържане на подлежащите на задължително 

обучение ученици; 

 Своевременно изпращане на уведомителни писма до родителите с 

информация за неизвинени отсъствия и нарушения на Правилника за 

дейността на училището; 

 Осигуряване на надежден транспорт за пътуващите ученици. 

 

Дирекция “Социално подпомагане” 
 Съвместни дейности и провеждане кампания за обществена информираност 

по правата и закрилата на детето; 

 Грижи и подпомагане на децата от социално слаби семейства и деца в риск; 

 Обмен на информация. 

 Сътрудничество и обезпечаване на обучението и възпитанието на учениците 

със специални образователни потребности. 

Здравеопазване 
 Подобряване профилактиката сред децата и обучение за здравословен начин 

на живот; 

 Съвместна работа при предлагане услуги за деца в риск; 

 Обмен на информация; 

 Сътрудничество във връзка с грижа за здравето на учениците със специални 

образователни потребности. 

 

Полиция 
 Обмен на информация; 
 Превантивни мерки срещу противообществени прояви на малолетни и 

непълнолетни, бедствия, аварии, катастрофи и ПТП; 

 Съдействие при извършване на проверка на място при подаден сигнал. 

 

Фактори от социалната среда /семейство, стопански организации – фирми, 

предприятия, читалища, неправителствени организации, общественост/ 

 Активизиране и разнообразяване съдържанието и формите на работа с 

родителите; 

 Запознаване на родителите с нормативните документи и техните  задължения 

като такива; 

 Осигуряване на специална помощ на родителите, чиито деца се нуждаят   от 

психолог, логопед и др; 

 Съвместни дейности при провеждане на празници, обичаи и традиции; 



 Форми на взаимодействие – договори, спонсорство, съвместни дейности, 

тържества. 

 

Училищно настоятелство 
 Партньорство при организиране, ръководене и реализиране на резултатен 

учебно-образователен и възпитателен процес; 

 Участие в стопанското и материално-техническото осигуряване на 

училището. 

 Изграждане на проактивна позиция на родителите, приобщаване към 

дейностите в класовете и училищната общност. 

 

                Обществен съвет 
 Подпомага развитието на училището; 

 Осъществява граждански контрол на управлението му; 

 Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образованието; 

 

 


