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Актуализирана стратегия за развитието на училището 

за учебната 2017/2018 година 

/Приема се на основание чл. 160, ал.1, т.1 на ЗПУО/ 

 Учебната 2017/2018 година е 154. в летописа на училището, даващо значим 

принос в образователното дело на Русе и Русенския регион. Нашето училище има 
мисията да привлича талантливи ученици и да дава всичко за развитието им. Наша 

гордост са постиженията им в национални и международни изяви. 
 

I. Анализ на състоянието на училището и на външната среда 

1. УЧЕНИЦИ 

Силни страни Слаби страни 

1. Записват се ученици след приемен изпит с 

висок бал. 

2. Голяма част от учениците имат добра 

мотивация за активно участие в урочната и 

извънкласната дейност. 

3. Учениците са от семейства с добро социално 

положение.  

1. Учениците идват от различни училища и населени 

места и имат различни навици за учене и 

дисциплина. 

2. С най-слаба мотивация за учене са учениците от 

профил “Информатика с интензивно изучаване на 

английски език”. 

 

 

2. КАДРОВИ РЕСУРСИ 

Силни страни Слаби страни 

1. Голямата част от колектива е постоянна – с 

продължителен стаж в гимназията. 

2. Средният педагогически стаж е голям – 20 

години. 

3. 60% от учителите имат професионално-

квалификационна степен и ежегодно 3-4 от тях 

преминават в по-горна степен. 

4. Учителите са мотивирани за много добра 

урочна и извънкласна работа. 

1. Липса на интерес за работа от страна на млади 

педагогически кадри поради неадекватното 

заплащане на учителския труд и ниския 

обществен престиж на учителската професия. 

 

 

 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

Силни страни Слаби страни 

1. Съхранени традиции и взискателност. 

2. Устойчив учебен план, обхващащ три 

направления – математика, информатика и 

биология. 

3. Много добро обучение по чужди езици на 

базата на интензивно изучаване на английски 

език. 

4. Богато разнообразие на извънкласни дейности 

чрез СИП, състави, клубове, работа по проекти. 

5. Едносменна организация. 

6. Въведена задължителна ученическа униформа. 

7. Осигуряване на обща подкрепа за личностно 

развитие от училищен психолог. 

1. Недостатъчна отзивчивост от страна на родителите 

и липса на синхрон ученици-учители-родители в 

осъществяването на стратегията на училището за 

постигане на много добри резултати, добра 

дисциплина и подобряване на материална база. 

2. Липса на родителски контрол за редовното носене 

на ученическа униформа и учебни помагала. 
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4. УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Силни страни Слаби страни 

1. Достатъчен брой кабинети и физкултурни 

салони. 

2. За учебните предмети Информатика и ИТ са 

осигурени 4 кабинета, които покриват нуждите 

от компютри. Всички класни стаи и хранилища 

са оборудвани с компютри, а администрацията 

и с офис техника. Училището разполага 3D 

принтер и лазерна гравираща машина. 

3. Осигурен високоскоростен достъп до интернет. 

4. Подобрена енергийна ефективност чрез  

отопление с природен газ, PVC дограма и 

окачени тавани на втория етаж. 

5. Добре обзаведена библиотека. 

6. Добре обзаведен здравен кабинет. 

7. Заедно със СУ „Хр. Ботев” притежаваме 

почивна станция в КК „Св. св. Константин и 

Елена”. 

8. Изградихме Био-химична лаборатория по 

проект-конкурс „Училище на бъдещето“, 

финансиран от фондация „Америка за 

България“. 

1. Остарели кабинети по Изобразително изкуство, 

география, втори чужд език, физика. 

2. Лошо състояние на спортните площадки на 

двора. 

3. Липса на достатъчно средства за основни 

ремонти. 

4. Липса на добра база за целодневно хранене на 

учениците предвид продължителния престой в 

училище. 

5. Необходимост от осъвременяване на 

компютърните конфигурации в кабинети, класни 

стаи и хранилища. 

 

 

 

 

 

5. ФИНАНСИРАНЕ 

Силни страни Слаби страни 

1. Прилага се системата на делегиран бюджет. 

2. Средната пълняемост на паралелките е 26 

ученици в началото на 2017-18 година. През 

настоящата година се реализира прием на 

132 ученици в 5 паралелки след 7. клас. 

 

1. В годишния бюджет не може да се заделят 

достатъчно средства за всички текущи ремонти.  

2. Формулата за определяне издръжката на ученик в 

Русе недостатъчно отчита особеностите на 

гимназиалния курс и покрива едва текущите 

разходи, заплатите и минимален обем ремонти. Не 

се отчитат особеностите на едносменното 

обучение, възрастовия и квалификационен състав 

на педагогическия колектив и реалните високи 

резултати на училището в образователно-

възпитателната дейност. 

 

6. ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

Силни страни Слаби страни 

1. РУО – Русе и Община Русе подкрепят развитието 

на училището – прием, финансиране и др. 

2. Русенски фирми подкрепят гимназията чрез 

дарения директно или чрез Настоятелството. 

3. Добро взаимодействие с институции и 

организации, в т. ч. с РУ „Ангел Кънчев”, СМБ-

Русе. 

1. Демографската криза води до намаляне броя на 

учениците, кандидатстващи след седми клас, и 

понижава качеството на приема. 
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II. Визия на училището: ПМГ "Баба Тонка" да бъде притегателен център за талантливи 

ученици от града и региона, да бъде привлекателно място за труд и творчество, без агресия и 

наркотици. Училището да продължи да предлага високо качество на образователно-възпитателния 

процес, богата научна, културна, спортна дейност и обучение по предприемачество и 

инициативност. 

III. Мисия на училището: ПМГ "Баба Тонка" да привлича талантливи ученици и да прави 

всичко необходимо за тяхното развитие. 

IV. Генерална стратегическа цел: ПМГ "Баба Тонка" да създава образователен продукт, 

който да бъде в съответствие с европейските и национални критерии за качество на базата на 

профилирано обучение по природоматематическите предмети с интензивно изучаване на английски 

език. Всички участници в образователния процес (ученици, учители, родители и заинтересовани 

институции) да се чувстват еднакво отговорни, ангажирани и значими субекти, свързани в система 

от актуални изисквания и адекватни очаквания. Училищните дейности да бъдат насочени към 

ученика и неговите нужди. Да мотивираме младите хора да бъдат активни, инициативни и 

подготвени за реализиране на идеите си в конкурентна среда. 

V. Специфични стратегически цели на училището: 

1. Създаване на условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене, обучение 

и самоусъвършенстване през целия живот; училището да бъде желано място за реализиране на 

ученика като личност. 

2. Съдействие за физическото и духовното развитие на ученика, за успешното му 

ориентиране, адаптиране и реализиране в обществото, като се дава предимство на индивидуалното 

развитие и се стимулират интелектуалните и творческите заложби. 

3. Обогатяване на традициите за творчески дейности в училище (театрална трупа, ГМП, 

танцови групи и др.). 

4. Формиране на ценности, свързани с чувството за българска национална идентичност, 

уважение към другия, партньорство, гражданска отговорност и творческо мислене. 

5. Утвърждаване авторитета и ролята на учителя като интелектуален партньор, който 

управлява, насочва, подпомага и сътрудничи на учениците. 

VI. Приоритети в дейността на училището: 

1. Опазване живота и здравето на учениците. 

2. Поддържане на високо ниво на обучението по профилиращите предмети (математика, 

информатика, биология, химия и чужд език) и осигуряване на успешна подготовка за зрелостни 

изпити и кандидатстване във ВУЗ. 

3. Организиране на разнообразни извънкласни дейности в съответствие с желанията на 

учениците. 

4. Утвърждаване на национална идентичност и осъзнаване на многостранния ни принос в 

европейската културна история.  

5. Реализиране на по-тясно сътрудничество с държавните институции, свързани с 

образованието, с неправителствени организации и частни фирми; по-тясно взаимодействие с 

родителите и Училищното настоятелство.  

6. Международно партньорство. 


