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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата стратегия задава общите насоки за развитие на училището за периода 

2021-2025 година, като описва актуалното състояние, предизвикателствата, SWOT анализ, 

визията и приоритетни областите за развитието на училището.  

Стратегията за развитие на ПТГ „Иван Райнов” отговаря на европейските политики 

в областта на образованието и е в унисон с националните приоритети. Настоящият страте-

гически документ съответства на визията и общите цели на политиките от Приоритет 1 

„Образование и умения“ на Националната програма за развитие България 2030 в частта му 

за предучилищното и училищното образование, за професионалното образование и обуче-

ние и за ученето през целия живот. 

При изпълнение на целите на Стратегическата рамка ще бъдат съблюдавани след-

ните принципи: 

• Партньорство и съгласуваност - активно взаимодействие и синхронизиране 

между 

ПТГ “Иван Райнов“, като образователна институция, органите на централната и мес-

тна власт, висшите технически училища, с които си сътрудничим и работодателите, наши 

партньори, за постигане на приоритетите, заложени в Стратегията; 

• Приемственост – осъвременяване на традиционно залаганите цели и задачи 

в дейността на гимназията, гарантиращо целенасоченост, последователност и устойчивост 

при прилагане на политиките; 

• Иновативност - формулиране на нови подходи, мерки и дейности за пости-

гане на целите, заложени в Стратегията; 

• Измеримост, отчетност и устойчивост на резултатите – осигуряване на 

дългосрочни ползи от постигнатите резултати; 

• Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – приоритет-

ната значимост на образованието, в частност професионалното, в Република България 

изисква висока степен на информираност на обществото. 

Стратегията ще бъде изпълнявана на база изготвяне на планове и доклади за всяка 

учебна година. Включените в нея приоритети, мерки и индикатори за резултат могат да 

бъдат актуализирани на база ежегодните доклади и отчетените в тях напредък или 

промяна на предизвикателствата. 

Поставените стратегически цели ще бъдат изпълнявани в сътрудничество между 

всички участници в учебния процес, (ученици, учители, родители, работодатели-

партньори), отговорни институции и заинтересовани страни. 

Екипът на ПТГ “Иван Райнов“ споделя визията на европейските и национални 
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институции за висококачествено, ценностно-ориентирано и продължаващо през целия 

живот професионално образование и обучение. 

 

І. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ  

От основаването си училището съществува като ДЪРЖАВНО НЕПЪЛНО СРЕДНО ТЕХ-

НИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА. Има две паралелки ученици от IV-ти клас 

(днешен 8 клас). От 1 октомври през 1948 год. училището става Народно механо техническа 

за земеделски машини гимназия. През учебната 1952/53 год. тази гимназия бива преиме-

нувана в ТЕХНИКУМ ПО МЕХАНОТЕХНИКА. На следващата година - 1953/54 год. техникума 

е преименуван в Техникум по машиностроене и приборостроене, от 1955/56 год. той се 

казва ТЕХНИКУМ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ. През учебната 1958/59 год. му 

е върнато името ТЕХНИКУМ ПО МЕХАНОТЕХНИКА.  

От април 2003 г. и до днес училището се назовава ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА 

ГИМНАЗИЯ "ИВАН РАЙНОВ" - Ямбол, Заповед № РД-09-332/07.04.2003 г. на МОН. 

Кратък анализ и оценка на действителното състояние на дейността в училището за 

периода 2017 - 2021 година: 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 
2020/2021 339 14 
2019/2020 321 14 
2018/2019 368 15 
2017/2018 369 16 

 
През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното: 
 

Учебна 
година 

Непедагогически 
персонал 

Педагогически 
персонал 

Образователно- 
квалификационна 
степен на педагог. 

персонал 

ПКС и научна 
степен 

2020/2021 9 29 висше-магистър I-2;II-3;III-5;IV-
9;V-8 

2019/2020 9 31 висше-магистър I-2;II-3;III-4;IV-
12;V-6; 

2018/2019 10 30,5 висше-магистър I-2; II-2; III-2;  
IV-13; V-8 

2017/2018 12 32 висше-магистър I-2; II-2; III-1;  
IV-5; V-13 

 
 

ІІ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Динамиката на обществения живот в XXI век, интензивността на темповете и неед-

нородността на процесите на развитие във всички обществени сфери поставят професио-

file:///E:/WWW/History/ins33.html
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налното образование пред множество от предизвикателства. За справянето с тези предиз-

викателства е необходимо всички ученици на ПТГ „Иван Райнов“ да бъдат образовани, зна-

ещи и можещи, с перспектива за лично и обществено благополучие. 

• Комплексът от умения, необходими за живот в XXI век непрекъснато се раз-

ширява и динамично се променя. Все по-осезаема става нуждата от социална и емоционална 

интелигентност. През следващите десет години базовата и функционалната грамотност в 

областта на четенето, математиката, природните науки и технологии и дигиталните уме-

ния трябва да се доразвиват. Заедно с това ще се налага акцент върху свързващите умения 

като критично мислене, изказване на информирано мнение, инициативност, насоченост 

към решаване на проблеми и умения за работа в екип. Ще нараства търсенето на качества 

на личността като етично поведение, любознателност, адаптивност, лидерство, социална 

отговорност и приемане на различията. 

• От изключителна важност е да променяме средата и методите на препода-

ване с темпове, съответстващи или изпреварващи динамиката на променящия се свят. 

• Дигитализацията и новите технологии, в частност изкуственият интелект, 

променят света и структурата на професиите. Тази промяна изисква повишаване нивото 

на цифровите компетентности и фокусиране на образователния процес върху математи-

ката, технологиите и инженерните умения; върху работата с алгоритми, формирането на 

умения за гъвкавост и адаптивност. Младите хора трябва да имат достъп до качествено 

образование, свързано с дигиталната трансформация, с акцент върху природните и мате-

матическите науки. 

• Възникващите нови професии са безспорен факт.  

Всички посочени предизвикателства в глобален и в национален план налагат прио-

ритизирането на темата за ученето през целия живот по посока на неговото насърчаване с 

всички инструменти на политиката. 

 

III. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ (СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ) И ВЪНШНИТЕ 

(ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ) ЗА СРЕДАТА ФАКТОРИ (SWOT) 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
- Квалифициран педагогически персонал; 
- Успешна реализация на план-приема на ученици; 
-Приемът на ученици в STEM специалности за придо-
биване на професионално образование; 
- Плавно нарастващ брой ученици с бавни, но 
стабилни темпове, което осигурява и финансова 
стабилност на училището в условията на делегиран 
бюджет; 
- Учениците се обучават по доказали своята 
потребност професии и специалности, отговарящи на 
интересите на бизнеса в региона и на търсенето на 
техническите университети; 

- Фокусиране на обучението към формиране и 
развитие на умения за живот и работа през XXI 
век; 
- Устойчивост и надграждане на политиките 
за дигитализация в образованието, включи-
телно във връзка с прехода към цифрова и зе-
лена икономика; 
-Предоставяне на качествено професионално 
образование; 
- Включване на учителите в различни форми на 
извън институционална квалификация. 
-Включване на ученици и учители в 
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СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Привлекателна учебна среда – добре оборудвани 
кабинети, работилници и лаборатории; 
- Съвместна работа по проекти на учители и ученици; 
- Утвърждаване на традиции и символи на 
училището; 
- Утвърдено и ползотворно сътрудничество с едни от 
най-големите фирми в града и региона; 
- Утвърждаване на дуалното обучение като 
традиционна за училището. 

международни проекти за обмен; 
- Междуинституционални мерки за контрол на 
отсъствията и успеха на учениците;  
- Разширяване и задълбочаване на връзките с 
фирми от региона, чиито предмет на дейност 
съответства на специалностите в училището; 
- Подобряване материалната база чрез 
включване в различни европейски проекти и 
национални програми. 

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 
- Понижаване на нивото на подготовка и мотивация 
на учениците; 
- Незадоволително равнище на дигиталните 
умения на участниците в образователния процес; 
- Нарастващ брой на отсъствията на учениците; 
- Липса на съвременна спортна база; 
- Незаинтересованост на част от родителите, 
формални и неизчерпателни практики на 
комуникация с екипа учители; 
- Недостатъчна мотивация за допълнителна 
ангажираност на част от учителите извън нормите на 
преподавателска заетост; 
- Недостатъчно познаване на нормативната уредба от 
страна на част от педагогическия персонал; 
- Недостатъчна комуникация между учителите по 
въпросите на обучение, възпитание, редовно 
присъствие на учениците. 
 
 
 

- Намаляване на броя на учениците; 
- Намаляване на мотивацията за учене у 
учениците; 
-Недостиг на учители по отделни специалности; 
- Консервативни обществени нагласи и ограни-
чена реална подкрепа за професионалното обра-
зование; 
- Недостатъчно развита система от единни 
индикатори за отчитане институционалния 
напредък (на училището); 
-Липса но нормативна база, регламентираща ка-
чеството на дуалното обучение; 
-Невъзможност за реална проследимост на за-
вършващите в професионални гимназии и реа-
лизацията им на пазара на труда. 

 

IV. ВИЗИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

• ВИЗИЯ 

Отчитайки качествено променената социална среда и роля на професионалното 

образование, както и приоритетните области, заложени в Националната програма за 

развитие България 2030, настоящата Стратегия формира следната визия за развитието на 

ПТГ „Иван Райнов“: 

 

           Всички зрелостници, завършващи ПТГ „Иван Райнов“ са функционално грамотни, 

иновативни, добри професионалисти, социално отговорни и активни граждани, готови 

да надграждат своите компетентности чрез учене през целия живот. 

 

Осъществяването на визията ще доведе до следните резултати: 

1. Утвърждаване на ПТГ "Иван Райнов" като конкурентноспособно училище,  форми-

ращо у учениците общочовешки добродетели, ЧУВСТВО  ЗА ЛИЧНОСТНА ОТГОВОРНОСТ И 

ДИСЦИПЛИНИРАНОСТ, висока степен на общообразователна и професионална подготовка, 

умения за социализация, развитие на творческия потенциал  и критично мислене, което да 

способства за личностното им израстване. 
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2. Постигането на качествен образователен процес, който е реализиран с помощта 

на висококвалифицирани педагози, имащи съвременно мислене и могат успешно да при-

ложат стандартите на ЗПУО. 

3. С автономията, която ни позволява ЗПУО, са разработени съвременни програми за 

избираеми форми на обучение за придобиване на компетентности в съответствие с пот-

ребностите и интересите на учениците. 

4. Приложени различните форми на обучение, заложени в ЗПУО – дневна, самостоя-

телна, индивидуална и обучение чрез работа, с цел да отговорим на потребностите и да 

дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и 

ранно напускане на училище. 

5. Изградена и модернизирана учебно-материална база, която е в съответствие със 

съвременните изискванията за общообразователна, чуждо-езикова и професионална под-

готовка на учениците. Осъвременена спортната база, която учениците използват за физи-

ческо укрепване и здравно възпитание. 

6. Пълноценно и работещо приобщаващо и подкрепящо образование, при което екип 

от висококвалифицирани специалисти, прави оценка и осъществява допълнителна подк-

репа на ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация. 

7. Работещ Общественият съвет и ученическото самоуправление. 

8. Включване и реализиране на европейски проекти и национални програми, като е 

създадена цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици, техните семейства, 

педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности. 

9. Работеща библиотека с обогатен книжен фонд и съвременна IT техника, превър-

ната в любимо място за отдих и творчество на учители и ученици. 

10. Задълбочени и ползотворни връзки с фирмите-партньори от града и региона 

имащи предмет на дейност, съвпадащ с професиите в ПТГ “Иван Райнов “. 

 

• ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

В резултат на SWOT-анализа са определени 5 приоритетни области за развитието на 

Професионалното образование до 2026 година в ПТГ “Иван Райнов“. Приоритетните об-

ласти обхващат всички значими предизвикателства и гарантират цялостен подход в про-

цеса на обучение и възпитание:  

 

1. Високи постижения в общообразователната и професионална подготовка, 

подготовката в областта на информационните технологии както и личностното израст-

ване на нашите ученици. 
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2. Висок професионализъм на педагогическия екип. 

3. Сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, 

учители, наставници и родители. 

4. Ефективна управленска дейност 

5. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените 

организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите 

хора. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 

ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГО-

ТОВКА, ПОДГОТОВКАТА В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАКТО И 

ЛИЧНОСТНОТО ИЗРАСТВАНЕ НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ. 

Утвърждаването на ПТГ “Иван Райнов“ като водеща образователна институция, под-

готвяща качествени специалисти изисква ежедневни мотивирани и целенасочени усилия 

от всички участници в процеса – ученици, учители, родители, наставници. 

Цели и дейности: 

1.1.Подобряване и задълбочаване на общообразователната и професионална подго-

товка на учениците 

 

➢ Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена 

рекламна кампания; 

➢ Увеличаване на мотивировката на учениците за системно и задълбочено учене чрез 

избор на подходящи учебници, разработване на интерактивни и интегрирани урочни еди-

ници; 

➢ Ежегодно провеждане на входни и изходни нива по предметите, изготвяне на ана-

лизи и предприемане на мерки с цел компенсиране на пропуските; 

➢ Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове; 

➢ Ефективна комуникация с родителите с цел приобщаването им към процеса на обу-

чение, възпитание и социализация на учениците; 

➢ Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, 

изложби, викторини по различни предмети или професии; 

➢ Организиране на съвместни дейности с фирмите-партньори за учениците от I гим-

назиален етап; 
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➢ Разрастване на партньорската мрежа между бизнеса и ПТГ “Иван Райнов“ за провеж-

дане на практика на реално работно място, ученически практики, за споделяне на оборуд-

ване и обмен на ресурси; 

➢ Прилагане на иновативни методи за преподаване и учене, базирани на 

дигиталните технологии и отворените онлайн образователни ресурси. 

1.2. Подобряване подготовката в областта на информационните технологии. 

➢ Подобряване на IT базата в училище – компютри, периферия, мрежа; 

➢ Мотивиране на учениците чрез разяснителна кампания за необходимостта от задъл-

бочени знания и необходимост от непрекъснато учене в областта на IT технологиите; 

➢ Повишаване грамотността на учениците и възпитание в отговорно отношение към 

неограничените възможности на виртуалното пространство; 

➢ Участие в НВО по информационни технологии, анализ на резултатите и предприе-

мане на мерки в зависимост от тях. 

1.3. Работа за личностното израстване на всеки ученик. 

➢ Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност; 

➢ Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и 

противодействие срещу наркоманията и сектите; 

➢ Развиване на ученическото самоуправление в училище; 

➢ Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители; 

➢ Организиране на различни извънкласни форми и клубни дейности по инициатива 

или според интересите на учениците; 

➢ Участие в европейски проекти и национални програми, по които се осъществява об-

мен на ученици, изнесени обучения и други подобни събития, които биха извели учебния 

процес от формална училищна среда. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 

ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП. 

Осъществяване на качествено общообразователно и професионално образование, 

както и реализиране на успешен процес на възпитание на младите хора е немислим без 

екип от качествени, мотивирани, добре подготвени и амбициозни учители. 

Цели и дейности: 

Формиране на работещ учителски екип и задълбочаване на връзките между неговите 

членове.  

▪ Подобряване на системата за подбор на новоназначени учители чрез актуализиране 

на критериите и сформиране на комисия за разглеждане на кандидатурите; 
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▪ Приоритетно привличане на учители, бивши възпитаници на училището;  

▪ Ежегодно провеждане на вътрешно институционални и изнесени обучения на целия 

педагогически екип; 

▪ Осъществяване на сътрудничество с други професионални гимназии от града и 

републиката, както и с техническите университети; 

▪ Обезпечаване с IT техника на всички учители и провеждане на редовни обучения за 

новостите в дигиталните технологии, приложими в образователния процес; 

▪ Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и при 

необходимост разработване на нови, отговарящи на търсенето на бизнеса, на интереса на 

учениците и на ресурсите, с които разполага училището; 

▪ Активно участие в процесите на самооценяване, анализ на постигнатите резултати 

и последващо планиране; 

▪ Изготвяне и поддържане на актуално порт-фолио от всеки учител в екипа. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ ПАРТНЬОРИ В УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ – 

УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, НАСТАВНИЦИ И РОДИТЕЛИ. 

Отглеждането, образоването и възпитанието на младите хора е задача, която изис-

ква съвместни целенасочени и координирани усилия между всички участници в процеса. 

Взаимодействието между учители, ученици и родители вече беше дефинирано в стратеги-

ята, но в професионалното образование има още един участник – наставника. Той е сътруд-

ник на фирмата-партньор и е неделима част от процеса на професионално образование. 

Цели и дейности: 

Сплотяване и подобряване на екипната работа между ученици, наставници, родители и 

учители. 

❖ Организиране на ежегодни обучения на наставниците, които се провеждат от учи-

тел на гимназията; 

❖ Осъществяване на връзка между родители, учители и наставници под форма на ди-

ректни срещи или чрез средствата за електронна комуникация; 

❖ Организиране на съвместни мероприятия (състезания, конференции, дни на отво-

рените врати и др.), между гимназията и фирмите-партньори, на които присъстват уче-

ници с техните родители, наставници и учители; 

❖ Проучване на становището на родителите по важни за училището теми създаване 

на условия за диалог, доверие и равнопоставеност при вземането на решенията за образо-

ванието и развитието на учениците; 
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❖ Насърчаване на родителите да участват чрез избраните от тях представители в об-

ществения съвет.  

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 

ЕФЕКТИВНА УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ  

Цели и дейности: 

Осъществяване на нормативно регламентирано, справедливо, мотивиращо и обединя-

ващо управление. 

✓ Подобряване на работата с нормативната база чрез своевременно 

запознаване с новите актове и актуализиране на знанията за старите такива;  

✓ Демократизиране на управлението на училищната общност чрез: 

- Включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, 

чрез  учaстието им в заседания на методическите обединения, комисии и педагогически 

съвет; 

- Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система; 

- Създаване на партньорски взаимоотношения със синдикалните организации в 

училище; 

✓ Водене на училищна политика за създаване на позитивен организационен 

климат, ефективна комуникация и позитивни отношения между всички участници в про-

цеса на образование и заинтересованите страни, включително за управление на конф-

ликти, за преодоляване на стереотипи, предразсъдъци и дискриминационни нагласи; 

✓ Насърчаване участието на учители и ученици в планиране и реализиране на 

училищни събития - конкурси, празници, тържества, спортни събития и др.; 

✓ Организиране на различни мероприятия, имащи за цел сплотяване на екипа; 

✓ Формиране на прозрачна и работеща система с реални и измерими критерии 

за оценка на учителския труд и съответно връчване на награди или санкции. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5 

ДОБРО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СОЦИАЛНАТА СРЕДА И ДЪРЖАВНИТЕ И 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

ВЪЗПИТАНИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА. 

 Професионалното образование все по-осезаемо придобива характеристики на хори-

зонтална политика. В управлението на системата на всички нива ще се утвърждават интег-

рираният подход и ефективното взаимодействие със заинтересованите институции и 
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гражданите. Ще се насърчават стратегическите партньорства и мобилността с цел обуче-

ние и обмяна на добри практики. 

Цели и дейности: 

Всички ученици на ПТГ “Иван Райов“ да познават добре структурата и функциите на 

държавните институции, да участват активно в съвместните инициативи и да израстват 

като информирани, социално отговорни и ангажирани личности. 

• Координиране взаимодействието на семействата с външни институции и ор-

ганизации, 

оказващи социална, образователна и личностна подкрепа за учениците; 

• Предоставяне на интегрирани услуги в училище и споделяне на добри прак-

тики за между секторни услуги за образователна, социална и здравна подкрепа; 

• Организиране на съвместни събития с организациите, функциониращи на 

територията на града, които имат предмет на дейност обучение и възпитание на 

подрастващите; 

• Провеждане на съвместни инициативи, партниране и споделяне на ресурси с 

библиотеки, музеи и други културни институции и научни организации; 

• Иницииране създаването и развиване на секторни клъстери на професионал-

ните гимназии. 

 

V. ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 
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VI. ФИНАНСИРАНЕ 

- Чрез средства от държавния бюджет; 

- Чрез средства от благотворителни базари на учениците; 

- Чрез кандидатстване по проекти; 

- Чрез дарения.  

 

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

При изготвянето на Стратегията на ПТГ „Иван Райнов“ за периода 2021-2025 година 

са взети предвид: 

 Закон за предучилищното и училищното образование; 

 Закон за професионалното образование и обучение; 

 Подзаконовите нормативни актове в областта на предучилищното и училищ-

ното образование и на професионалното образование и обучение; 

 Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

република България 

 (2021 - 2030); 

 Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030; 

 ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 24 ноември 2020 година относно 

професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива 

конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост; 

 Проект ЕВРОПА 2030. 


		2021-09-21T11:44:33+0300
	EMILIYA HRISTOVA KREMAKOVA




