
 1

НАЧАЛНО  УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ” 
6300, гр. Хасково, ул. „Единство” № 23, тел. 038/622597, 038/624197, e-mail: rakovski@abv.bg 

 

 
Утвърдил: 

Димитрия Атанасова, 

Директор 

Актуализацията е утвърдена със Заповед№ РД-14-8/15.09.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ 
 

 

 

 

 

 

ЗА РАЗВИТИЕ НА НУ “ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ”,  

ГР. ХАСКОВО 

 

 

 

ЗА ПЕРИОДА 2019 -2023 ГОДИНА 

Актуализация 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

 

  I. Въведение 

II. Анализ на състоянието на училището и външната среда 

III. Основни приоритети, цели и задачи за развитието на 

НУ„Г.С.Раковски“ 

        1. Мисия на училището 

       2. Визия на училището 

         3. Приоритети 

      4. Цели и зацачи 

IV. План на дейностите за реализиране целите и задачите 

V. Финансово обезпечаване на дейностите 

VI. Заключение 
 ... 

 Стратегията очертава приоритетите  на колектива за реализиране на 

мисията на училището: 

 

 Приобщаване на учениците и родителите към училищната общност. 

Създаване на условия за ефективна подкрепа за всеки ученик, която да 

изгради граждански компетентности. Осигураване на условия за активно 

професионално израстване на педагогическите специалисти. 

 

 Основна цел: Създаване на позитивна образователна среда и 

повишаване мотивацията на учениците за участие в образователно-

възпитателния процес.  

  

 II. Анализ на състоянието на училището и външната среда: 

 * УЧЕНИЦИ: 

 1. Силни страни: 

 ...... 

 1.2. Към 15.09.2022г. в училището се обучават 202 ученика 

разпределени в 11 паралелки. 

 ..... 

 1.4. През последната година не се отчита намаляване броя на 

отпадналите от училище ученици. Поради ззаминаване за чужбина има 

отписани ученици.       

1.5. За същия период от време в училището се записват деца, от 

семейства завърнали се от чужбина. 

 .......  

 1.9. Няма прекъсване на учебните занятия по субективни причини. 

 1.10. Проблеми при прилагане на учебния план в кадрово отношение 

няма. 

 2.Слаби страни: 

 ...... 
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 2.2. Има тенденция към увеличаване броя на учениците заминаващи 

за чужбина със своите родители. 

 

   

 * КАДРОВИ РЕСУРСИ 

 1. Силни страни: 

 1.1. В НУ «Г.С.Раковски» работят 20 учители с необходимата 

квалификация. 

 ...  

 1.4. В училището са сформирани 2 /две/ методически обединения. В 

тях се извършва вътрешноучилищната дейност.  

 1.5. В училището работьт образователни медиатори по НП 

«Подкрепа за за образователните медиатори и социалните работници», 

които подпомага отлично комуникацията с учениците и родителите и 

приобщаване към училищната общност.  

  

 * ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 1.Силни страни: 

 1.1. УВП в училището е организиран в: 11 паралелки.  

 1.2. Всички паралелки са с пълняемост между 16 – 20 ученици. В 

училището се обучават ученици билингви. Поради ограничения капацитет 

на училището обучението се води на две смени. Учебната дейност е 

организирана на основание действащите учебни планове и програми.  

 1.4. Обучението по английски език се води от квалифицирани 

преподаватели.  

 .......... 

 1.6. Училището организира подкрепа /допълнително обучени по 

български език/ за ученици завърнали се от чужбина и ученици с и над 30 

извинени/неизвинени отсъствия.  

 1.7. Училището предлага целодневна организация на учебния ден за 

учениците от първи клас,  втори клас, трети клас и четвърти клас в сборни 

групи. 

    

 Забележка: 

 С настоящата актуализация на стратегията за развитие на училището 

е запознат целият колектив. 

  На предстояща родителска среща ще бъдат запознати родителите на 

нашите ученици.  

 Стратегията ще бъде предоставена на всички заинтересовани лица. 

 Стратегията ще бъде актуализирана при необходимост. 

 Стратегията е приета на заседание на ПС на 11.09.2019г. 

 Стратегията е актуализирана на заседание на ПС на 14.09.2022г. 

      


