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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ИСТОРИЯ, СТАТУС 

- Нормативна рамка на стратегията  
1. Стратегия на европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“ 

 2. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020/ 

 3. Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за 

периода 2015-2020.  

4. Национална стратегия за развитите на педагогическите кадри. 

 5. Национален план за изпълнение на дейностите по национална стратегия за развитите на 

педагогическите кадри 2014-2020.  

6. Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година. 

 7. Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/; 

8. Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование; 

9. Наредба № 8 от 11.08.2016 за информацията и документите за системата за предучилищното и 

училищното образование; 

10. Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование; 11. 

Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка,  

12. Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците; 

13. Наредба № 15 от 22.07.2020 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 

14. Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език;   

15. Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план  

16. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот;  

17. Национална референтна рамка; 

18. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;  

19. Наредба за приобщаващото образование;  

20. Съвместен меморандум за социално включване на Република България (2005-2010);  

21. Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 

2020; 

22. Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;/постановление 

№100 от 8 юни 2018 г.  

23. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата;  

24. Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за 

периода 2015-2020 г.; 

25. Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 

16 години; 

26. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта; 

27. Подзаконовите нормативни актове в областта на предучилищното и училищното образование и 

на професионалното образование и обучение; 

28. Визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие България 2030; 

29. Националната програма за развитие на България 2030; 

30. Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. /в частта средно 

образование/; 

31. Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република 

България (2021 – 2030); 

32. Общинска стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование 

33. Регионални приоритети на средното образование, чл. 196 от ЗПУО; 

34.. Общински политики в средното образование, чл. 197 от ЗПУО; 

35. Спецификата на професионалната гимназия от стандарта на институциите.  

 

https://www.navet.government.bg/bg/media/NDok-ProfObuchenie-16i_100718.pdf
https://www.navet.government.bg/bg/media/NDok-ProfObuchenie-16i_100718.pdf
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- История, статус  

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова ”- град Русе е училище със 126–

годишна история, последовател и реализатор на идеите на дружество „Стопанка“. Основана е по 

време на българското Възраждане чрез дарение на прогресивни българи. Началото е през 1895 г. и 

през десетилетията гимназията е носела имената на личности, свързани със събития от различни 

периоди. От 1933 г. патрон на училището става Недка Иван Лазарова, чийто съпруг – Иван 

Лазаров, дарява 510 000 лв. за доизграждане на съществуващото вече Девическо професионално 

училище с единственото изискване то да носи името на съпругата му на „вечни времена”. 

Известно е, че дълги години учебното заведение се е издържа изцяло от дружество “Добродетел”, 

което набира средства от членски внос, учебни такси, благотворителни лотарии и др. 

Към днешна дата професионалната гимназия разполага с 3 корпуса, в които се обучават 

ученици в дневна и самостоятелна форма по специалностите „Моден дизайн”, „Конструиране, 

моделиране и технология на облекло от текстил”, „Компютърно проектиране и десениране на 

тъкани площни изделия”, „Организация и технология на фризьорските услуги“, ”Производство на 

облекло от текстил”, „Бутикови облекла“ и „Шивачество”. В гимназията се осъществява обучение 

и на ученици със специални образователни потребности. За осигуряване на интелектуалното, 

емоционалното, социалното, духовно-нравственото израстване, физическата подкрепа и 

развитието на учениците в училище са сформирани клубове по интереси. 

Ползотворно е партньорството с фирми от конфекционния бранш и услугите за личността, 

обединени в БАТОК и БАПИОТ България и държавни институции. Професионална гимназия по 

облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе има богат опит в реализирането на редица проекти – по 

Програма „Леонардо да Винчи”, сега „Еразъм+”, “Global fund”, „Phare”, Трансгранично 

сътрудничество, „Развитие на човешките ресурси”, Програми на МОН, Проекти „Публично частно 

партньорство” с представители на бизнеса, Проекти за „Развитие на клъстерите в България”, SES-

Германия, USAID – Правителство на САЩ за България, Junior Achievement България, GTZ – 

Посолство на Германия в България и други, Bolton University UK, Landesakademie Deutschland и 

множество образователни институции и неправителствени организации на територията на 

Европейския съюз. 

Днес училището е  модерно и конкурентноспособно, с непрекъснато обновяваща се 

материална база, предоставящо качествено и съвременно образование, в което се прилагат 

актуални стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване.  

Новоизграден и модерен STEM-център засилва използването на съвременна дигитална 

техника, което мотивира учителите за креативност в прилагането на моделите на учене чрез 

работа, проектно-базирано и интердисциплинарно обучение, винаги с акцент – професионалния 

профил на гимназията. Учениците са стимулирани да мислят аналитично и критично, да усвояват 

компетенции за работа с облачни технологии, 3D моделиране, 3D прототипиране, учене чрез 

“правене” и “съпреживяване”. Инициирани са нетрадиционни извънкласни дейности, ориентирани 

към все по-актуалните STEM-технологии (обучение чрез методите наука, технологии, 

инженерство и математика). Училищният STEM-център предоставя успешен старт за реализация и 

кариерно ориентиране в професии, привлекателни за младите хора, в сферата на креативните 

индустрии. Промяната в технологичната учебна инфраструктура предоставя възможност за работа 

с различно учебно съдържание, насочено към проектно-базирани дейности. Иновативната среда 

позволява стимулирането на междупредметните връзки. Използването на висок клас технологии в 

обучението повишава качеството му, както и адаптивността на учениците към реалната работна 

среда във фирмите от шевната индустрия – със съвременен технологичен парк, с внедрени 

технически нововъведения.  

Центърът обхваща 3 кабинета, шевна работилница и учителски офис. Във всички учебни зали е 

изградено фронтално обучително пространство с интерактивна техника за провеждане на 

презентации, симулации и демонстрации с различни дигитални и мултимедийни ресурси - 

таблети, 3D очила, преносими компютри, интерактивни дъски.  

Новият STEM център е място за учене чрез експерименти, откривателство, самостоятелно 

проучване, групови проекти, формиране на ключови професионални умения. Училищната среда 

като модерно интерактивно пространство насърчава любознателността на възпитаниците, 

мотивира ги към личностно и професионално израстване, към по-висока конкурентоспособност на 

пазара на труда. 
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За постигане на целите си училището работи в партньорство с Обществен съвет, Училищно 

настоятелство, Ученическия парламент и Синдикалната организация към СБУ, както и с органите 

на местната власт, неправителствени организации и местния бизнес. 

 

 

 

ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ 

2.1. Социално-икономически анализ 

2020-та е годината, белязана с един важен знак за образователната реформа в България – 

осъществяване на обучението от разстояние в електронна среда, поради разпространението на 

Covid 19 в световен мащаб. Наред  с постоянните и мащабни задачи - да включи и приобщи всяко 

едно дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие 

необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие,  

системата на училищното образование  се налага да се справи с още една голяма задача – да опази  

здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в 

условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-

19. 

Новите предизвикателства пред традиционните образователни модели и традиционните 

форми на общуване са продиктувани от динамично променящите се обществени отношения и 

навлизането на информационните и комуникационни технологии в човешкия живот. Единствен 

начин за справяне с предизвикателствата пред Професионална гимназия по облекло „Недка Иван 

Лазарова” - гр. Русе е изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, 

способни да работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене през целия 

живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на 

общността. В тази връзка училището прави своя избор да се развива като съвременна 

конкурентоспособна образователна институция, на която целите и резултатите от ученето са 

подчинени на новите образователни стандарти, обвързани с условията и процесите за тяхното 

постигане. 

  Ключовите компетентности, които учениците трябва да овладеят като комплекс от 

взаимосвързани знания, умения и нагласи или отношения, необходими за личностното им 

развитие и изграждането на активната им гражданска позиция (§ 1, т. 12), намират своето място в 

изучаването на общообразователната подготовка (чл. 77, (1) от ЗПУО). Професионална гимназия 

по облекло „Недка Иван Лазарова” - гр. Русе предприема политики и мерки за подготовката на 

учениците за участие в социалния живот и пригодността им за реализация на пазара на труда в 

двата профила в областта на дигиталните компетентности и социалните и граждански 

компетентности в съответствие с Европейската референтна рамка за ключовите компетентности 

за учене през целия живот и Националната квалификационна рамка (чл. 5 от ЗПУО) чрез 

разширената и професионалната подготовка. Гимназията е изправена и пред друго 

предизвикателство - осигуряването на възможности за приобщаващото образование като 

неизменна част от правото на образование, като процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всяко дете и на всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички 

деца и ученици. В контекста на приобщаващото образование даваме ясен знак за хуманизъм и 

толерантност (чл.3, ал.2, т.3 от ЗПУО), тъй като в училище се интегрират 31 ученици със 

специални образователни потребности (СОП) от 8 до 12 клас.  

2.2. По отношение на членството в Европейския съюз:  

- Младите поколения трябва да бъдат грамотни в европейския смисъл на думата и да са 

способни да работят в Европа не само като технически и обслужващ персонал, но и на лидерски 

позиции. Тази ”съвременна грамотност”, има минимум три императива, а именно самостоятелно 

мислене, компютърна грамотност и английски език, тоест чужд език. 

- ”Фундаментални умения на бъдещия гражданин на Европа”. Сред тях са владеене на 

официалния за всяка страна език; разбиране основите на математиката и природните науки с цел 

по-лесното справяне с новите технологии; критично мислене; стратегии и техники на учене, 

гарантиращи овладяване на нови умения и адаптирани към нови ситуации; комуникативни 

умения, които включват владеенето на други европейски езици; социални умения; умения за 

работа в група; чувство за отговорност и самодисциплина; способност за вземане на решения; 

чувство за принадлежност, умения за оценка и управление на риска; инициативност, 
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любознателност и творчество, готовност за служба на интересите на общността и обществото, и 

гражданска отговорност. 

- Нарастват изискванията към институциите и  Професионална гимназия по облекло „Недка 

Иван Лазарова” - гр. Русе предприема необходимите политики и мерки за повишаване качеството 

в образователната институция;  

- Повишава се необходимостта от гражданско участие и предстои училището да разработва 

програми в разширената подготовка по гражданско, здравно и екологично образование, в които да 

се изучават интегрирано учебни предмети от областта на глобалното; 

- програми по „Евроинтеграция“ и „Евробизнес и протокол“, гражданското, здравното 

образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата 

на родината, населението и околната среда, както и такива, които формират национално 

самочувствие, патриотичен дух и родолюбие (чл.76, ал.5 от ЗПУО; Партньорство и 

сътрудничество – Оперативна цел 4);  

- Повишават се възможностите за участие в европейски проекти и програми като 

алтернативни източници на финансиране;   

- Разкриват се възможности за финансиране по Структурните фондове (Оперативна програма 

“Човешки ресурси”, Оперативна програма „Регионално развитие”). 

2.3. По отношение на системата на училищното образование:  

- Изработване на правила за полагане на повече усилия от обичайното за предпазване на 

ученици, учители и служители от предаване на COVID-19; необходимо е да се намери баланса 

между предпазливостта и отговорността за здравето на учениците, работниците и служители и 

гражданите от една страна и необходимостта да преподаваме и учим, работим и живеем 

относително нормално от друга. Обучението в реалната класна стая и прякото взаимодействие 

между учителите и учениците е най-добрата и незаменима алтернатива за осъществяване на 

образователния процес.  

- Изработване и приемане на Програма за ранното напускане на учениците от училище и  

поставяне на приоритети, свързани с превенция от отпадане на учениците в задължителна 

училищна възраст; 

- Ниска мотивация за учене. Управлението на системата се насочва към потребностите на 

ученика и неговата мотивация за учене и приемане на мерки за повишаване качеството на 

образованието (чл. 263, ал. 1, т. 7 от ЗПУО); 

- Приоритет на реформата е ориентираност към интереса и към мотивацията на социалните 

промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на 

практика (чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗПУО);  

- Преодоляване на пречките пред ученето (чл. 3, ал. 2, т. 3 и чл. 263, ал. 1, т. 9 от ЗПУО; 

Програма за равен достъп до качествено образование и приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи);  

- В програмата са залегнали и принципите за хуманизъм и толерантност (чл.3 от ЗПУО), 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и 

училищното образование;  

- Приоритет в училищната политика е усвояването на българския книжовен език (Глава 

втора от ЗПУО). За постигане на целите, свързани с изискванията към устната и към писмената 

реч при усвояването на българския език, училището провежда извънкласни инициативи, свързани 

с популяризиране на четенето и повишаване на грамотността; 

- Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от 

иновациите (чл. 3, ал. 2, т. 6, 7 и 8 от ЗПУО) е залегнала изцяло в политиката за високо качество 

на резултатите от обучението по всички учебни предмети; Промяната в технологичната учебна 

инфраструктура ще предостави възможност за работа с различно учебно съдържание, насочено 

към проектно-базирани дейности. Иновативната среда позволява стимулирането на 

междупредметните връзки. Използването на висок клас технологии в обучението ще повиши 

качеството му, както и адаптивността на учениците към реалната работна среда във фирмите от 

шевната индустрия – със съвременен технологичен парк, с внедрени технически нововъведения, 

което ще се осъществява в STEM- центъра чрез инсталирана CAD/CАМ-система с периферни 

устройства. 
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- Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и 

училищното образование са ръководните начала за ефективното управление на образователната 

институция; 

- Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;  

- Интегритет на науките – изучаване на учебни предмети от областта на глобалното, 

гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на 

личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда (чл.76, 

ал.5 от ЗПУО). 

 

2.4. Анализ и диагностика на външната среда. ПЕСТ анализ:  

Наред  с постоянните и мащабни задачи - да включи и приобщи всяко едно дете, да го 

подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от 

знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие,  системата на училищното 

образование се налага да се справи с още една голяма задача – да опази  здравето на децата, на 

работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща 

пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. 

В този контекст и на съществуващите фактори и тенденции като: 

- демографски – продължаващата тенденция за намаляване на броя на населението на град 

Русе, което рефлектира върху броя деца, завършващи седми клас и съществуващата силна 

конкуренция между училищата в региона, прави изключително тежка задачата по 

привличане на ученици за обучение в училището; 

- безработица и икономическа криза – сериозен дял от възпитаниците на русенската 

гимназия по облекло не са жители на града, а от близки и далечни населени места. Това 

оказва силно влияние върху активното им участие в образователно-възпитателния процес. 

В условията на обучение от разстояние, поради COVID-19, училището е важно да 

предложи на децата и техните семейства алтернативни решения за достъп до електронна 

среда; 

- семейна среда – училището обучава всички етническо представени групи. А за някои от тях 

традициите е за ранно задомяване, което също е негатив за ефективното функциониране. 

Не са редки и заминаванията на семействата в чужбина в търсене на по-добри условия за 

живот. Не малка част от младежите се отглеждат в непълни семейства – на разделени 

родители или заминали в чужбина, децата се отглеждат от баба, дядо, по-големи братя 

и/или сестри, настойници, за които е необходимо да се окаже педагогическа подкрепа; 

- обществото и ценностната криза, в условията на които гимназията трябва да открие и 

предложи най-добрите комуникативни стратегии, за да осъществи най-продуктивните 

взаимодействия с родителите, като важни партньори за образователно-възпитателния 

процес, изграждайки силен авторитет и способност за бързи и адекватни решения за децата; 

- пазар на труда – предвид свиващия се и неустойчив пазар на труда професионалното 

училище, заедно с местния бизнес, е необходимо да предложат атрактивни образователни 

услуги и реализации в сферата леката промишленост, услугите за личността и креативните 

индустрии; 

- иновации – гимназията е оборудвана с високо технологична техника, но въпреки това, 

нейното проникване в образователно-възпитателния процес е недостатъчно, поради 

динамиката на софтуерните решения и тяхната краткосрочност; 

- взаимодействия с партньори, предоставящи социални услуги и подкрепа за личността- 

твърде бюрократичните взаимодействия много често водят до затруднения и забавяне при 

педагогическата подкрепа на децата и семействата. В условията на криза, училището 

продължава да търси добрите и успешни практики за успешни дейности със своите 

партньори във всички сектори; 
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2.5. SWOT AНАЛИЗ 

Слабите страни се залагат, като дейности за постигане на оперативните цели.  

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

(тенденции и 

прогнози) 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Критерий 1: Утвърждаване на Професионална гимназия по облекло “Недка Иван 

Лазарова” – гр. Русе като модерна институция 

Изграден модерен 

STEM-център с 

инсталирана 

CAD/CАМ-система с 

периферни устройства 

– дигитайзер и 

специализиран 

широкоформатен 

плотер, който 

изчертава файловете на 

маркери, работилница 

със съвременни шевни 

машини – 3-конечен, 4-

конечен оверлог и 

машина за бродерия и 

3D принтер - робот, 

който изгражда три-

измерни физически 

предмети на базата на 

компютърен модел 

Слаба активност при 

използване на  

съвременна дигитална 

техника  

Провеждане на 

уъркшопове с 

бизнеса и 

компании, 

работещи във 

високо 

технологичния 

сектор за по-ясно 

разбиране и 

използване на 

дигиталните 

образователни 

ресурси 

Страх от използването 

на съвременни 

технологии. 

„Сблъсък“ на 

поколенията 

Наличие на 

интерактивен софтуер 

с бели дъски в 

гимназията. 

Недостатъчна 

компетентност на част 

от учителите за работа с 

интерактивен софтуер с 

бяла дъска. 

Научна и практическа 

подготвеност на 

ръководството, във 

връзка с изграждане на 

училищните системи за 

управление на 

качеството.  

Липсва действаща 

Наредба за качеството в 

системата на 

училищното 

образование. Отложена 

във времето атестацията 

на педагогическите 

специалисти. 

 

Участие в 

регионални, 

национални и 

международни 

работни срещи за 

разработване на 

училищни системи 

за управление на 

качеството 

Неустойчива 

политическа система. 

Езикови и социо-

културни бариери 

Критерий 2: Осъществяване на достъпно образование на всеки ученик, ориентирано към 

неговото обучение и съответстващо на индивидуалните му потребности 

Висок 

професионализъм на 

преподавателите в 

конкретната област, в 

която са специалисти. 

Недостатъчно прилагане 

на иновативни методи в 

преподаването на някои 

от методичните 

единици. 

Продължаваща 

квалификация на 

учителите в посока 

„иновативни” 

методи в 

преподаването и 

използване на 

електронни 

ресурси, както и 

дизайн на ученето, 

Професионална умора 

при учителя, 

прегаряне. 

Управленски грешки 

по извеждането на 

приоритетите на 

училището. 
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учене чрез работа и 

учене чрез правене 

и преживяване, 

проект -базирано 

обучение. Езиково 

обучение по езици, 

свързани с 

географското 

положение на Русе 

и региона. Както и 

тренинги за умения 

за управление на 

кризата, 

конфликтите, 

промяната, 

лидерството, 

времето и 

управлението на 

стреса 

Осъществяване  на 

обучение, даващо 

специфични 

професионални 

умения. 

Необходимост от 

подготвеност на 

учениците за работа с 

различни образователни 

платформи. 

Необходимост от 

усъвършенстване 

уменията на учениците 

в работата с модерни 

машини в часовете по 

производствена 

практика. 

Реализиране на 

партньорство с 

Bader България по 

обучение в 

специалност 

„Производство на 

облекло от 

текстил“ и други 

фирми. 

Липса на обща визия 

между училището и 

фирмите. 

Обвързаност на 

професионалната 

подготовка на 

учениците с бизнеса и 

пазара на труда.  

Реализиране на 

механизъм за 

проследяване 

професионалната 

реализация на 

учениците след 

завършване на средно 

образование. 

Критерий 3: Качествен образователен процес, насочен към надграждане на знания и 

умения за максимално развитие на потенциала на всеки ученик 

Участие в програми, 

прилагащи европейски 

стандарти. 

Ниска активност на 

учителите при 

разработване на проекти 

и програми. 

Предоставяне на 

възможности за 

включване в обмен 

на педагогически 

специалисти по 

образователното 

направление 

училището. 

Психологически 

особености при 

професионалните 

аспекти на личността 

на учителя. Психо 

умора и прегаряне. 

Положително 

представяне на 

учениците на 

национално външно 

оценяване и държавни 

зрелостни изпити и 

Засилване ролята и 

мястото на 

консултативната 

дейност при 

подготовката за ДЗИ и 

СПК. 

Включване на 

учениците в 

различни форми на 

обучение по 

Български език и 

литература и 

Социо-културни 

особености на 

семейната среда. 
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държавни изпити за 

придобиване на СПК 

.  Математика с цел 

по-добро 

представяне на 

националното 

външно оценяване 

в 10. клас и 

задължителната 

матура по 

Български език и 

литература в 12. 

клас. 

Обхващане на 

максимален брой 

ученици в 

конкурси, 

състезания, 

уъркшопове и др. 

по 

професионалните 

направления. 

Повишаване на 

информираността и 

чувствителността на 

родители и ученици 

към задължителния 

характер на 

образованието. 

Необходимост от 

целенасочена и пряка 

работа с родителите на 

ученици, застрашени от 

отпадане. 

Организиране на 

общностни 

събития и 

дейности с 

активното участие 

на родителите. 

Ниско ниво на 

съпричастност на част 

от родителите. 

Предразсъдъци и 

стереотипи, 

предопределени от 

обществени процеси и 

явления. 

Критерий 4: Повишаване авторитета и социалния статус на учителя 

Добра система на 

информираност на 

педагогическия 

колектив за 

провеждащите се 

квалификации на 

национално, 

регионално и 

училищно ниво. 

Необходимост от 

мотивиране на 

учителите за участие в 

обучения в центровете 

за повишаване 

квалификацията на 

учители. Изграждане на 

система за кариерно 

развитие. 

Добре подготвени 

специалисти, 

подкрепящи 

личностното 

развитие и 

образование на 

учениците 

Управленски грешки. 

Текучество на 

педагогическия 

персонал 

Осъществяване на 

добри практики със 

сродни професионални 

училища. 

Засилване системата на 

обмен на информация 

не само чрез пряк 

контакт с други 

професионални 

училища, но и 

осъществяване на 

сътрудничество с 

бизнеса. 

Разширяване на 

взаимодействието 

и обмена на добри 

практики, чрез 

съвместни 

образователни 

дейности със 

сродни  

професионални 

училища от 

страната и 

чужбина 

Нормативна уредба в 

България 

Възможност на 

учителите да участват 

в разработването на 

учебни и изпитни 

програми по различни 

специалности. 

Липса на единна скала 

за оценяване по 

предметите от 

професионалната 

подготовка. 
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Критерий 5: Засилване на сътрудничеството и постигане на синхронизация, координация 

и ефективност на дейностите със социалните партньори и институциите 

Функциониране на 

мрежа за отворен 

диалог между 

институциите, 

организациите и 

социалните партньори. 

Необходимост от 

търсене на различни 

форми на комуникация 

с институциите на 

местната власт и НПО. 

Участия в 

съвместни 

инициативи, каузи 

и дейности с фокус 

личностното и 

професионално 

развитие на 

учениците 

Нормативна уредба на 

Република България 

Сътрудничество на 

Професионална 

гимназия по облекло 

“Недка Иван Лазарова” 

– гр. Русе с Центъра за 

кариерно развитие към 

РУ „А. Кънчев”. 

Реализиране на 

мероприятия, свързани с 

календара на висшите и 

професионалните 

училища с цел 

повишаване 

информираността на 

учениците и на 

обществеността относно 

възможностите за 

кариерно развитие. 

Индикатори:  

Брой проведени срещи и 

инициативи на ниво 

ръководство и на ниво 

ученици. 

Възстановяване на 

дейността на 

училищния център 

по кариерно 

развитие, създаден 

през 2005 г. и 

първи сред 

училищата в 

партньорство с 

университетите 

Слабо доверие към 

услугата по 

професионално 

ориентиране и 

кариерно развитие 

Работа с учениците по 

формиране на умения и 

даване на знания за 

ефективно общуване с 

граждански и 

професионални 

институции. 

Ниско ниво на 

компетентност за 

функциите, дейностите 

и възможностите на 

отделните организации 

и структури.  

Прилагането на 

принципа учене 

чрез правене и 

преживяване, както 

и дизайн на 

ученето 

Нормативната уредба 

на Република 

България. 

Социо-културни 

особености на 

учениците 

Критерий 6: Ефективна работа по гражданското образование и възпитание на учениците 

за формиране на личности с активна гражданска позиция и конструктивно поведение 

Изграден и 

функциониращ 

ученически съвет. 

Необходимост от 

мотивиране на 

учениците за включване 

в ученическото 

самоуправление с идеи 

и  инициативи, 

предложени  и 

реализирани от тях. 

Прилагане на 

метода „Връстници 

обучават 

връстници“ 

Социо-културни 

особености на 

учениците 

Изготвен план за 

противодействие на 

училищния тормоз. 

Реализиране на мерки, 

политики и подходи, 

гарантиращи създаване 

на сигурна училищна 

среда. 

Създадени добри 

практики за 

съвместна работа със 

специализираните 

институции – 

Комисията за 

Ниско ниво на 

съдействие от страна на 

институциите за 

преодоляване на 

проблеми, свързани с 

тютюнопушене, 

Продължаване на 

добрите практики 

на партньорства с 

със 

специализираните 

институции в 

Наличие на 

бюрократични 

практики в 

институциите 
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превенция на 

противообществените 

прояви, обществен 

възпитател, Детска 

педагогическа стая, 

социални работници, 

Училищно 

настоятелство, 

Обществен съвет.  

употреба на наркотици, 

етика и етикеция във 

взаимоотношенията. 

Необходимост от 

ангажирани и 

иновативни подходи 

при работата за 

преодоляване на 

зависимости. 

подкрепа на 

развитието на 

личността на 

ученика 

Критерий 7: Развиване на съзнание за национална и европейска идентичност 

Отбелязване на 

национални празници и 

значими дати от 

календара на 

българина. 

Необходимост от 

мотивиране на 

учениците за участие в 

извънучилищни 

мероприятия, 

утвърждаващи 

националното им 

самочувствие като част 

от знанието за 

историята на Република 

България. 

Обогатяване на 

Годишния план за 

дейността на ПГО 

„Недка Иван 

Лазарова“ 

Необхващане на 

специфично 

представени групи в 

гимназията 

Придобити знания за 

основните ценности на 

ЕС и страните членки. 

Необходимост от 

разширяване знанията за 

културната идентичност 

на всяка отделна страна 

членка на ЕС.  

Обмен на ученици 

и възможности за 

запознаване с 

други 

образователни и 

социални среди в 

рамките на ЕС 

Нормативна уредба на 

Република България 

Изградена позитивна 

атмосфера в училище с 

цел превръщането му в 

желано място за 

учениците. 

Реализиране на 

дейности по мотивиране 

на учениците за носене 

на ученическа 

униформа. 

Необходимост от 

активно отношение към 

извънкласните форми в 

секции и клубове. 

Повишаване процента 

на участие в различни 

изяви. 

Обогатяване на 

базата на 

училището с 

пространства за 

неформално 

общуване и 

обучение 

Социо-културни 

особености на 

учениците 

Критерий 8: Осъществяване в училище на политика за комплексно здравно образование 

Изработване на 

правила  и 

инструктажи  за работа 

в условията на COVID-

19 

Необходимост от 

опазване живота и 

здравето на всички 

взаимодействащи си в 

системата на 

училищното 

образование. 

Реализиране на 

мероприятия с 

практическа 

насоченост за 

действия при 

здравни казуси, не 

само на училищно 

ниво, но и на ниво 

клас. 

Работа по 

Програма за 

обучение на 

връстници от 

Липса на достатъчно 

надеждни 

образователни 

ресурси в подкрепа на 

здравното 

образование и 

психичното 

съхранение на 

личността 

 

Необходимост от нови 

материали, разработени 

от компетентни 

професионални 

организации, с цел 

ангажирано и достъпно 
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представяне на 

опасностите за здравето. 

връстници за 

здравословен 

начин на живот. 

Изградени секции и 

клубове за  дейности, 

свързани с 

физическото 

благополучие на 

учениците. 

Разширяване обхвата на 

дейностите по 

физическа активност. 

Даване възможност на 

учениците да избират 

видовете спортна 

дейност. Мотивиране на 

участието им  в 

общински мероприятия. 

Критерий 9: Промотиране, популяризиране и утвърждаване на Професионална гимназия 

по облекло „Недка Иван Лазарова” 

Работа по обогатяване 

на интернет страница 

на училището. 

 

Популяризиране на 

училището чрез 

публикации в медиите 

и социалните мрежи. 

 

Организиране на 

изложби и ревюта с 

различни тематични 

колекции, изработени 

от учениците.  

Необходимост от 

постоянна актуализация 

и завладяващо 

представяне на живота 

на ПГО в социалните 

мрежи и в общественото 

пространство. 

Недостатъчно 

предварително 

популяризиране 

инициативите на 

гимназията сред 

обществеността. 

Реализиране на по-

голяма гласност и 

посещаемост на 

мероприятията на 

училището чрез 

включване на известни 

изпълнители или 

съчетаването на 

училищните 

мероприятия с 

планираните от 

общината. 

Увеличаване на 

броя на 

публикациите в 

социалните канали 

на гимназията – 

Facebook, 

Instagram, 

YouTube, TikTok, 

SoundCloud, както 

и подкрепа и 

участие в 

празниците на 

общността на 

града. 

 

Привличане на 

известни личности, 

възпитаници на 

гимназията в 

събития, 

организирани от 

ПГО 

Липса на 

професионална 

техника за аудио и 

видео обработка и 

липса на достатъчно 

работещи маркетинг 

решения 

Критерий 10: Политики и ключови мерки за предотвратяване на преждевременното 

напускане на училище 

Осигурени 

възможности за 

придобиване на 

ключови 

компетентности и 

осигуряване 

възможности за 

личностна и 

професионална 

реализация. 

Необходимост от 

създаване на 

библиотечен фонд към 

гимназията от учебни 

програми, учебници и 

учебни помагала с 

акцент върху 

практическата 

насоченост в 

обучението. 

 Прилагане на 

оценяване, 

установяващо 

резултати и 

осигуряващо обратна 

Дигитализиране 

и публичност на 

образователния 

каталог и 

създаване на 

собствени 

дигитални 

образователни 

ресурси. 

 

Квалификация на 

педагогическите 

специалисти, 

насочена към 

идентифициране 

Лош мениджмънт на 

популяризирането 

на услугата. 

 

Липса на 

специфична техника 

за създаване на 

образователни 

дигитални ресурси 
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връзка, за поддържане 

и стимулиране на 

мотивацията за учене, 

както и мониторинг на 

качеството на 

образователния 

процес. 

Реализиране на 

съвременни подходи 

на преподаване, 

съобразени с 

индивидуалността на 

ученика като партньор 

в образователния 

процес. 

и справяне със 

случаите на риск 

от 

преждевременно 

напускане на 

училище. 

 

Формиране на 

нагласа за учене 

през целия живот 

от началото на 

обучение в ПГО 

Поставяне в центъра на 

педагогическата работа 

повишаването на  

качеството на 

образование за  

учениците от уязвими 

етнически общности и 

на ученици със 

специални и 

специфични 

образователни 

потребности 

Осъществяване на 

политики за 

всеобхватно, достъпно и 

качествено образование, 

отнасящо се  до всички  

ученици без оглед на 

тяхната етническа 

принадлежност.  

Реализиране на трайни 

мерки за осъществяване 

на образователната 

интеграция на 

учениците и съхранение 

и развитие на тяхната 

идентичност.  

Недопускане на 

обособяване по 

етническа 

принадлежност на 

учениците в групи и 

паралелки. 

Реализиране на 

конкретни мерки 

за всеки 

застрашен, като:  

     -  работа със 

семейството му;  

     -  насочване за 

работа с 

психолог 

     - 

допълнителни 

занимания/ 

консултации, 

насочване към 

дейности по 

интереси; 

      - мотивиране за 

продължаване на 

образованието в 

следваща степен 

или за 

придобиване на 

професионална 

квалификация. 

Социо-културни 

особености на 

социалната среда на 

ученика 

Критерий 11: Политики и дейности по осигуряване качество на образование и степен за 

предоставяне на публични образователни услуги 

Анализиране, 

планиране, изпълнение 

на дейностите по 

управление на 

качеството и внасяне 

на подобрения в 

работата на 

Гимназията. 

Необходимост от 

повишаване качеството 

на контрол в 

гимназията. 

Позициониране на 

гимназията като 

предоставяща 

качествена и 

адекватна 

образователна 

услуга в сферата на 

леката 

промишленост, 

услугите за 

личността и 

креативната 

индустрия в 

съответствие с 

Промяна на политики 

на общинско и 

областно ниво 

Определяне областите 

на самооценяването. 

Ясно дефиниране и 

открояване на 

основните области на 

качеството - управление 

и образователен процес. 

Периодично  Реализиране на 
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представяне на 

резултатите от 

самооценяването. 

конкретни мерки за 

повишаване на 

качеството и 

популяризиране на 

добри практики. 

изискванията на 

пазара на труда и 

благоденствието на 

общността 

 

ІІІ. ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ 

  Нуждата от изготвяне на  Стратегия за развитие и план за действие и финансиране на ПГО 

„Недка Иван Лазарова”-Русе (чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО) за периода 2020-2025 г. е продиктувана 

от промените в страната ни в образователната политика след влизане в сила на ЗПУО, Държавните 

образователни стандарти, Европейските изисквания към държавите членки и живота в условия 

COVID-19. Тя е изготвена от ръководния екип на училището и е съобразена с националната и 

регионална политика в сферата на образованието. Нашите приоритети отчитат специфичните 

особености и традиции на училищната образователна среда и представят вижданията за 

качествено образование според Стандарта за управлението на качеството в институциите (чл. 22, 

ал. 2, т.15 от ЗПУО) и образователните принципи и цели, заложени в текстовете на ЗПУО (чл. 3 и 

чл. 5 от ЗПУО).  

  Училищниият екип поема отговорност да провежда училищна политика на партньорство в 

образователния процес, в която равнопоставена роля имат учениците и учителите, директорът и 

другите педагогически специалисти, както и родителите като заинтересовани страни (чл. 2, ал. 2 и 

4 от ЗПУО). 

 

ІV. МИСИЯ  

 Вярваме, че Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” - гр. Русе е 

съвременно училище, предоставящо качествено образование и адекватна за времето си 

професионална и общообразователна подготовка на висококвалифицирани, конкурентоспособни, 

търсени кадри в различните сфери на леката промишленост и услугите за личността. Формиране 

на личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна лична реализация и активен 

граждански живот в съвременните общности и конкретно за общността на град Русе (чл. 5, ал. 1 от 

ЗПУО), както и разбиране и прилагане принципите, правилата, отговорностите и правата, 

произтичащи от членството ни в Европейския съюз (чл.5, ал. 1, т. 12 от ЗПУО). Вдъхновяване на 

младите хора на гимназията да бъдат грамотни и да се реализират успешно по професиите на 

дизайнера, моделиер-технолога, оператора в производството на облекло, десенатора на текстил, 

фризьора и други, за които ученикът е решен да се реализира, благодарение на своите учители. Не 

на последно място и осъществяване на синергия между традициите, завещани ни от основателите 

на русенската гимназия по облекло, на всички служители, професионално работили за 

просперитета на гимназията, продуктивните взаимодействия с всички партньори по предоставяне 

на образователната услуга, модерността и иновациите. 

 

V. ВИЗИЯ 

Русенската гимназия по облекло ще продължи да предоставя модерно, достъпно и качествено 

образование в синхрон с традициите и иновациите, с отвореност към европейските стандарти и 

практики на обучение и възпитание. Водещите принципи за педагозите ще е грижа за опазване 

живота и здравето на всички в условията на COVID-19. Политиките за екипа на Модното училище 

на Русе ще са в посока на намаляване на уязвимостта на рисковите групи. 

Периодично ще се правят проучвания, анализ и систематизация на специфичните причини за 

преждевременното напускане на училище и набелязване на необходими мерки за задържане в 

училище на всички ученици, които попадат в рискови групи, разбира се и с грижа и за 

талантливите възпитаници. 

Училището ще се стреми към разработване и прилагане на цялостни, широкообхватни и 

ефективни политики за осигуряване на равен достъп на ученици със СОП и/или хронични 

заболявания и отпадналите от образователната система лица, и реинтегрирането им в училищната 

среда;  

Професионалната гимназия ще продължи да адаптира и модернизира професионалната 

подготовка на учениците с възможност за мобилност и пълноценна социална реализация в 

професионален и личностен план. Усилията ще са в посока на формиране на личности с 
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граждански и демократични ценности и добродетели, които уважават и зачитат правата на 

другите. А това ще се постигне чрез възпитаване на чувство за национална и европейска 

принадлежност и значимост, и съхраняване и развиване културната идентичност на учениците от 

различните етноси и тяхното приобщаване към националните и общочовешки ценности. Добрите 

практики на сътрудничество с партньорите на гимназията ще продължат с акцент върху 

професионалното развитие на учениците. Това ще е възможно и чрез политики и дейности, които 

ще са в подкрепа на кариерното развитие на учителите в синхрон със съвременните изисквания и 

условия. 

Климатът в гимназията ще е в посока на съхранение на психичното и физическото здраве на 

всички ползватели на образователната услуга, която предоставя гимназията „Недка Иван 

Лазарова“, а те са в основата на стратегията за развитие на училището. 

 

VІ. ПРИНЦИПИ 

5.1. Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и 

подзаконовите нормативни актове.  

5.2. Всеобхватност – училищните политиките да бъдат подчинени на местно, регионално и 

национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС.  

5.3. Прозрачност - всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове на училището 

да бъдат публично достъпни.  

5.4. Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията в процеса на 

изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и архивиране.  

5.5. Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на предложенията на участниците в 

комисиите и предложенията на ПС.  

5.6. Приемственост – новите политики, свързани с образователната реформа няма да отрекат вече 

поетите ангажиментите в рамките на образователната институция и стратегията няма да ги 

подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се мултиплицира.  

5.7. Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности за 

участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на стратегическите и 

оперативни цели.  

 

 

VІІ. ПРИОРИТЕТИ /ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ / 

1. Утвърждаване на Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – гр. Русе 

като модерна институция, обучаваща младите хора със съвременни методи и средства с 

акцент върху STEM-центъра, които да предоставя успешен старт за реализация и 

кариерно ориентиране в професии, привлекателни за младите хора, в сферата на 

креативните индустрии. Промяната в технологичната учебна инфраструктура ще 

предостави възможност за работа с различно учебно съдържание, насочено към проектно-

базирани дейности. Иновативната среда ще позволява стимулирането на 

междупредметните връзки. Използването на висок клас технологии в обучението, което 

да повиши качеството му, както и адаптивността на учениците към реалната работна 

среда във фирмите от шевната индустрия – със съвременен технологичен парк, с 

внедрени технически нововъведения. 

2. Осъществяване на достъпно образование на всеки ученик, ориентирано към неговото 

обучение и съответстващо на индивидуалните му потребности и изискванията на 

съвременния живот в изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система (2013-2020), приета от Съвета за развитие към 

Министерския съвет през 2011 г. и по препоръка на Съвета на Европейския съюз (2011/С 

191/С от 28.06.2011).  

3. Качествен образователен процес, насочен към надграждане на знания и умения за 

максимално развитие потенциала на всеки ученик. Повишаване качеството на ПОО, 

синхронизирано с Европас, Европейска квалификационна рамка (ЕКР), Европейска рамка 

за умения, компетентности и професии (ESCO), Европейска система за кредити в 

професионалното образование и обучение (ECVET) и Европейска референтна рамка за 

осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET). 
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4. Повишаване авторитета и социалния статус на учителя като ключов фактор в обучението 

и възпитанието на младите хора чрез ефективна методическа и квалификационна дейност, 

осигуряваща неговото кариерно развитие и интегриране в европейското образователно 

пространство.  

5.  Засилване на сътрудничеството и постигане на синхронизация, координация и 

ефективност на дейностите със социалните партньори, институциите, неправителствените 

организации и семействата по проблемите на образованието и възпитанието на учениците 

в Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – гр. Русе и съвместната 

грижа за младите хора. 

6. Ефективна работа по гражданското образование и възпитание на учениците за формиране 

на личности с активна гражданска позиция и конструктивно поведение за постигане 

целите и задачите на План за противодействие на училищния тормоз в Професионална 

гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – гр. Русе, съгласно въведения със заповед 

№ РД 09-611/18.05.2012 г. на Министъра на МОН Механизъм за противодействие на 

училищния тормоз.  

7. Развиване на съзнание за национална и европейска идентичност като предпоставка за 

успешно интегриране на младите хора в живота на България и на обединена Европа. 

Съхраняване културната идентичност на учениците от различни етноси.  

8. Осъществяване в училище на политика за комплексно здравно образование и възпитание 

на учениците за осъществяване целите на Европейското бюро на СЗО, на Програма 

"Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" на правила и принципи за живот в условията на 

COVID-19. 

9. Промотиране, популяризиране и утвърждаване на Професионална гимназия по облекло 

“Недка Иван Лазарова” – гр. Русе чрез осъществяване на ефективна политика на имиджа. 

10. Политики и ключови мерки за предотвратяване на преждевременното напускане на 

училище. 

11. Политики и дейности по осигуряване качество на образование и степен за предоставяне 

на публични образователни услуги. 

 

Дейност 1: Утвърждаване  на  Професионална гимназия по облекло “Недка Иван 

Лазарова” – гр. Русе като модерна институция, обучаваща младите хора със съвременни 

методи и средства 

1.1. Задължително прилагане на ИКТ в урочната и извънкласна дейност – използване от 

учителите възможностите на Националния образователен портал за подпомагане и обогатяване 

на работата с тестове за външно и вътрешно оценяване, електронна учебна документация, 

електронни учебници и помагала; 

1.2. Използване на електронни ресурси и различни образователни платформи при създаването и 

реализирането на съвременни уроци, които мотивират учениците за активно участие, дават 

конкретни знания, формират компетентности;  

1.3. Използване на високоскоростен интернет; 

1.4. Разгръщане на творческия потенциал на всеки учител и прилагане на иновации, които 

променят модела на обучение на учениците като повишават техните резултати; 

1.5. Търсене и постигане на баланс в урочната работа между информацията от учебниците и от 

интернет; 

1.6. Прилагане на интерактивни методи на обучение като съвременен начин на преподаване в 

училище; 

1.7. Прилагане на възможностите на модерен STEM-център чрез 3 кабинета, шевна работилница 

и учителски офис. Във всички учебни зали да бъде изградено фронтално обучително 

пространство с интерактивна техника за провеждане на презентации, симулации и демонстрации 

с различни дигитални и мултимедийни ресурси - таблети, 3D очила, преносими компютри, 

интерактивни дъски.  

В единият кабинет посредством инсталирана CAD/CАМ-система с периферни устройства – 

дигитайзер и специализиран широкоформатен плотер, който изчертава файловете на маркери. С 

помощта на  дигитайзера картонени или хартиени кройки на облекла се превръщат в електронни 

цифрови модели с голяма точност на формата и размерите на конструкцията. Целта е да се 

постигне синтез между различни форми на учебно съдържание, както и на различни методи, по 
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които то се упражнява и усвоява от страна на учениците. Използването на 3D принтерът ще бъде 

полезен за създаване на конкретен продукт/иновация в областта на 3D дизайна и 

прототипирането. Учениците ще имат възможност да моделират и изработват разнообразни 

аксесоари към облеклото – бижута, копчета, декоративни елементи и т.н.  

Модерно ще бъде оборудвана работилница със съвременни шевни машини – 3-конечен, 4-

конечен оверлог и машина за бродерия.  

Най-голямо предизвикателство и интерес у учениците ще бъде процесът на  прототипиране на 

различни 3D модели и дизайни с 3D принтер - робот, който изгражда три-измерни физически 

предмети на базата на компютърен модел чрез процес на добавяне, при който се наслагват 

последователно слоеве от материал. 

Новият STEM център ще бъде място за учене чрез експерименти, откривателство, самостоятелно 

проучване, групови проекти, формиране на ключови професионални умения. 

1.8. Непрекъснато обогатяване на МТБ в духа на съвременните изисквания; 

1.9. Работа по проекти, чиято реализация да осигурява финансови средства за нейното 

обновяване; 

1.10. Разширяване и обновяване на списъка с нови специалности – модерни, привлекателни за 

младите хора и обвързани с потребностите на пазара на труда в региона. 

 

Дейност 2: Осъществяване на достъпно образование на всеки ученик, ориентирано към 

неговото обучение и съответстващо на индивидуалните му потребности и потребностите на 

съвременния живот, в изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система (2013-2020), приета от Съвета за развитие към 

Министерския съвет през 2011 година и по препоръка на Съвета на Европейския съюз 

(2011/С 191/С от 28.06.2011) 

2.1. Разширяване на участието на учениците в учебния процес. Преминаване от традиционните 

подходи за обучение, основани на лекционно обучение, които вече не са адекватни и замяната 

им от модели, при които вниманието е насочено към ученика, базирани на активното му участие 

в учебния процес; 

2.2. Осъществяване на обучение, съответстващо на потребностите на съвременния живот по 

отношение на знания, специфични професионални компетентности, реализация, особености на 

региона, специфика на производството в шивашкия бранш; 

2.3. Използване в образователния процес на електронни ресурси и различни образователни 

платформи. 

2.4. Придобиване в рамките на ПОО на широки ключови и специфични компетентности, които 

позволяват на учениците да продължат образованието и обучението си, да участват адекватно на 

трудовия пазар и при преходите в рамките на този пазар; 

2.5. Обвързване на професионалната подготовка на учениците с бизнеса и пазара на труда. 

Синхронизиране на техните изисквания, критерии и оценки, както и на свободните работни 

места във фирмите като възможност за успешната им реализация; 

2.6. Диференциране грижите на учителите към учениците в гимназията в зависимост от техните 

различни потребности – ниво на владеене на българския език, от социално слаби семейства, със 

специфични образователни потребности, с хронични заболявания или психологически проблеми; 

Разработването и изпълнението на политики за осигуряване на приобщаващо образование за 

децата и учениците със специални образователни потребности и ученици от етнически 

малцинства чрез адекватна подкрепа за всяко дете и ученик. 

2.7. Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на 

взаимоотношения, управление; превръщане на училището в социална територия, допринасяща за 

здравното, психическото и емоционалното благополучие на учениците; 

2.8. Ефективно и последователно прилагане на добрите практики при организиране и 

провеждане на часовете за консултации в училище с ученици и родители; въвеждане на 

ефективни гъвкави подходи за комуникация между родителите и учителите; 

2.9.Непрекъснато повишаване квалификацията на учителите, като специалисти, класни 

ръководители и ръководители на ИИД, за справяне със случаите на риск от преждевременно 

напускане на училище и осигуряване на равен достъп до образование на всеки ученик; 

Организиране на квалификационни форми и подкрепа на учителите за работа с деца билингви и с 

емоционални и поведенчески проблеми с цел превенция на отпадането им от училище. 
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2.10. Намаляване броя на напускащите училище ученици или преминаващи в самостоятелна 

форма на обучение, като непрекъснато се анализират причините (социални, икономически, 

личностни) и се търсят решения; връщане на учениците, отпаднали от образователната система 

чрез разширяване на образователните услуги от страна на училището; Създаване на подходящи 

условия за реинтегриране в образователната система чрез използването на различни форми на 

обучение за навършилите 16-годишна възраст; 

2.11. Усъвършенстване на системата за професионално ориентиране и професионално обучение и 

образование. Включване на ученици в курсове за придобиване на допълнителна професионална 

квалификация; 

 Превръщане на училището в желано място за общуване, за социални контакти, за 

себеизява и развитие – като резултат от съвместните усилия на учителския колектив, социалните 

партньори и организациите; 

 Конкретна и ефективна работа по мотивиране на учениците за учене и усвояване на 

задължителния образователен минимум като условие за успешна личностна реализация; 

 Финансово и материално подпомагане на учениците и родителите с цел редовното 

посещаване на училище;  връчване на похвални грамоти на ученици и поздравителни адреси на 

родители за недопуснати неизвинени отсъствия, за отличили се в учебната и извънучебната 

дейност; отпускане на еднократна стипендия на ученици постигнали високи резултати в учебната, 

извънкласната или извънучилищната дейност. 

2.12. Участие в програми, свързани с интеркултурно образование, осъществяване на социално-

педагогическите дейности и педагогическо консултиране в училище, педагогическо 

взаимодействие с деца с проблемно поведение, педагогическа работа с деца от рискови групи, 

индивидуална работа по превенция на преждевременното напускане на училище; 

2.13. Повишаване на информираността и чувствителността на родителите и учениците към 

задължителния характер на образованието, осигуряването на допълнителни образователни 

възможности за ученици, застрашени от отпадане, включването им в ИИД и занимания по 

интереси, активизиране на ученическото самоуправление, ефективно провеждане на 

консултациите и допълнителните занимания с учениците както в реална, така и в електронна 

среда. 

 

Дейност 3: Качествен образователен процес, насочен към надграждане на знания и умения 

за максимално развитие потенциала на всеки ученик. Повишаване качеството на ПОО в 

съответствие с Европас, Европейска квалификационна рамка (ЕКР), Европейска рамка за 

умения, компетентности и професии (ESCO), Европейска система за кредити в 

професионалното образование и обучение (ECVET) и Европейска референтна рамка за 

осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET) 

3.1. Реализиране на критериите за европейско образование и прилагане на европейските 

стандарти с въвеждане на водещи европейски практики в обучението чрез Проекти: Проект 

„Обучение за разбиране и говорене на езика на математиката“ по програма "Еразъм+" на ЦРЧР; 

проект „Образование за утрешния ден“ по Оп „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ НП „ Изграждане на училищна Stem- среда“ 

на МОН. Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул 

„Подобряване на училищната среда” и модул „Достъпна архитектурна среда”, Договор № 2016-1-

RO01-KA202-024710; Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и 

сигурност в училище” 2020 г., модул: „Създаване на достъпна архитектурна среда“, ДЕЙНОСТ: III 

Ремонт на прилежаща инфраструктура; Национална програма „Без свободен час”; Оперативна 

програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г;  Проект „Подкрепа за успех“ 

BG05M2ОP001-2.011-0001 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове; Национална програма „Информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2020 г., Проект „ Изграждане 

на модерен STEM-център. 

3.2. Промяна в позицията на учителя и отношението към него – от източник на знания - в   

медиатор и творец - улесняващ, подкрепящ, сътрудник, консултиращ, стимулиращ, провокиращ, 

диалогичен, справедлив за учениците при овладяване на знанията и изграждането на практически 

умения за пълноценно участие в обществените процеси; 
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3.3. Специално внимание да се отделя на работата по развиване и стимулиране творческото  

начало в учениците и познанията, които получават; 

3.4. Повишаване качеството на ПОО, което да бъде привлекателен избор със същата 

стойност като общото образование за учащите се, родителите и обществото като цяло - чрез 

въвеждане на нови технологии, синхронизиране с изискванията в ЕС, повишаване квалификацията 

на учителите; 

3.5. Обвързване на професионалната подготовка с пазара на труда и бизнеса. Целенасочена 

работа по стимулиране стремежа на учениците за придобиване на І, II и III квалификационна 

степен. Засилване сътрудничеството между бизнеса и професионалната подготовка на учениците с 

цел неговото финансово участие, осигуряване на работни места за производствени практики, 

дуално обучение и след завършване на образование - за успешна реализация на обучаваните; 

3.6. Да продължи практиката в Училищното настоятелство поне двама от неговите членове 

да са представители на бизнеса; 

3.7. Задълбочаване на връзката с РУ „Ангел Кънчев” за съгласуване на действия по 

откриване на  специалност, свързана с шивашкия бранш; 

3.8. Да се акцентува върху т. н. „доизграждащи” предмети в разширената професионалната 

подготовка, които са пряко свързани със съвременната практика по дадена професия. Този подход 

е важен и във връзка с компетентностната ориентация на младите хора; 

3.9. Разработване, утвърждаване и прилагане на Училищна програма за повишаване 

качеството на предлаганото ПОО, съдържаща визия, приоритети, цели и дейности; 

3.10. Прилагане на самооценяването като специфичен инструмент за осигуряване на 

качество на ПОО; иницииране на разнообразни дейности по реализиране на училищната 

политика за осигуряване на качество на ПОО със засилено включване на работодателските 

организации от региона. 

 

 

 

Дейност 4: Повишаване авторитета и социалния статус на учителя като ключов фактор в 

обучението и възпитанието на младите хора чрез ефективна методическа и 

квалификационна дейност, осигуряваща неговото развитие и интегриране в европейското 

образователно пространство 

4.1. Усъвършенстване на системата за информиране на педагогическия колектив за новостите в 

теорията и практиката на ОВП; 

4.2. Системно проучване чрез анкети и анализиране потребностите на учителите от 

квалификация – теми, проблеми, специалисти, научни институти; 

4.3. Разширяване възможностите за участие на учителите в разработване на учебни и изпитни 

програми по различни специалности, както и в проекти – регионални, национални, европейски; 

4.4. Във връзка с новите условия специален акцент в квалификационната дейност да се постави 

върху обучението на учителите в социални умения и демократични ценности; 

4.5. Да продължи работата в методическите обединения по представяне на добри иновативни 

практики и използването им, както и предлагането на нови идеи за повишаване качеството на 

ОВП; 

4.6. Осъществяване на обмен на добри практики със сродни професионални училища у нас и със 

страни от ЕС; 

4.7. Усъвършенстване критериите за диференцирано заплащане труда на учителите въз основа 

резултатите на учениците и мотивиране на учителите за професионално израстване.  

4.8. Определяне на критерии за морални стимули и награди в рамките на дадена учебна година; 

4.9. Осъществяване на перманентна работа с младите учители и учители с по-малък 

педагогически опит за постигане на ефективни резултати в ОВП, работата с документацията и 

като класни ръководители; 

4.10. Организиране на квалификационна, проектна и опитно-експериментална дейност по 

перспективни за развитието на училището и възпитаниците му направления. 

4.11. Включване на учителите в обогатяване електронните обучителни ресурси, както на ПГО 

„Недка Иван Лазарова”- Русе , така и на цялостната система на образование. 
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Дейност 5: Засилване на сътрудничеството и постигане на синхронизация, координация и 

ефективност на дейностите със социалните партньори, институциите, неправителствените 

организации и семействата по проблемите на образованието и възпитанието на учениците 

в Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – гр. Русе и съвместната 

грижа за младите хора 

5.1. Функциониране на мрежата за отворен диалог между институциите, организациите и 

социалните партньори, ангажирани с проблемите на образованието и възпитанието на 

учениците; 

5.2. Системно информиране и засилване участието на гражданското общество при решаване на 

училищните проблеми; 

5.3. Засилване участието на Обществения съвет в живота и дейността на гимназията и особено 

при решаване на стратегически проблеми;  

5.4. Задълбочаване на сътрудничеството на Професионална гимназия по облекло “Недка Иван 

Лазарова” – гр. Русе с Центъра за кариерно развитие към РУ „Ангел Кънчев” и синхронизиране 

на дейността им; 

5.5. Насочване на изявени и социално слаби ученици към фондове за развитие и поддържане на 

трайни контакти с тях;  

5.6. Продължаваща работа с учениците по формиране на умения и даване на знания за ефективно 

общуване с граждански и професионални институции; 

5.7. Синхронизация и координация в съвместната работа на ПГО „Недка Иван Лазарова”- Русе с 

останалите организации и социални партньори при изграждането на компетентностна 

ориентация в учениците, която им позволява да извършват социално значими и продуктивни 

дейности.  

 

Дейност 6: Ефективна работа по гражданското образование и възпитание на учениците за 

формиране на личности с активна гражданска позиция и конструктивно поведение за 

постигане целите и задачите на План за противодействие на училищния тормоз в 

Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – гр. Русе съгласно 

въведения със заповед № РД 09-611/18.05.2012 г. на Министъра на МОН Механизъм за 

противодействие на училищния тормоз 

6.1. Перманентна квалификация на учителите по проблемите на гражданското образование на 

всички нива; 

6.2. Да се акцентува в конкретната работа за ефективната социализация на учениците, 

подготовката им за живота, както и на възможностите за техния жизнен успех; 

6.3. Засилване ролята на ученическото самоуправление, което в партньорство с родителската 

общност, да съдейства за възпитанието на отговорни граждани; 

6.4. Ефективна и резултатна работа със специализираните институции и организации по 

гражданското образование и поведение на учениците – Комисията за превенция с 

противообществените прояви, обществен възпитател, Детска педагогическа стая, социални 

работници,  Училищно настоятелство, Педагогически съветник; 

6.5. Последователно прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и 

последователни усилия за превенция, предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна 

училищна среда в изпълнение на План за противодействие на училищния тормоз в 

Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – гр. Русе. На вниманието на 

класните ръководители и учителите постоянно да бъдат проблемите, свързани с дисциплината на 

учениците, с тютюнопушенето и употребата на наркотици, с етиката и етикецията на 

взаимоотношенията; 

6.6. Функциониране на отворена интерактивна среда за изграждането на хора с активна 

гражданска позиция и особено на млади лидери; 

6.7. Прилагане в работата с младите хора на подходите: ценностен, хуманистичен, 

компетентностен, интердисциплинарен, на които се базира националният идеал за изградена 

съвременна личност.  

6.8. Непрекъснато обучение и мотивиране на учениците за работа в електронна среда. Създаване 

на умения и компетентности да си служат с образователните платформи и електронните 

учебници. 
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Дейност 7: Развиване на съзнание за национална и европейска идентичност като 

предпоставка за успешно интегриране на младите хора в живота на България и на 

обединена Европа. Съхраняване на културната идентичност на учениците от различни 

етноси 

7.1. Грижа на учители, класни ръководители за моралното и нравствено възпитание на учениците 

чрез възможностите на урочната и извънкласна дейност; 

7.2. Транспониране и интегриране в учебното съдържание на осемте ключови компетенции 

(знания, умения и отношения) на Европейската рамка за учене през целия живот не само във 

формалното образование, но и в неформалното и информално учене; 

7.3. Продължаване работата на класни ръководители и учителите по мотивиране на учениците за 

носене на ученическата униформа като израз на принадлежност и уважение към институцията 

ПГО”Недка Иван Лазарова”- Русе; 

7.4. Задълбочаване и разширяване знанията на учениците за страните от ЕС, за демократичните 

ценности, за усъвършенстване на езиковите умения и работа в екип и възможностите за 

бъдещата им реализация; 

7.5. Утвърждаване на позитивна атмосфера в училище за превръщането му в желана територия 

на учениците и възможност за социални контакти, себеизява и развитие, за положителна 

рефлексия, оценка и самооценка – чрез участия в клубове и секции; изяви в олимпиади, 

конкурси, състезания, ревюта, прегледи, литературни четения на различни нива – национални, 

регионални, общински; 

7.6. Успешно използване формите на отдих и туризъм за възпитаване на идентичност у младите 

хора – национална и европейска; 

7.7. Продължаваща работа по интегриране на учениците от различни етнически групи и 

съхраняване на тяхната културна идентичност чрез възпитаване на етнотолерантност в останалите 

ученици; използване на културното многообразие като източник за взаимно опознаване и 

уважение; създаване на система от мерки за социализиране на ученици, за които българският език 

не е майчин; стимулиране на участието им в учебния час и в различните форми на извънкласна 

дейност, успешна социализация на тези ученици;   

7.8. Осигуряване на широк спектър от ИИД за ефективно развиване творческите възможности на 

учениците, инициативността, отговорността и стремежа им за личностно развитие; за формиране 

на жизнеспособна и балансирана позитивна ценностна система и усвояване на модел за отговорно 

социално поведение в гражданското общество. 

 

Дейност 8: Осъществяване в училище на политика за комплексно здравно образование и 

възпитание на учениците за осъществяване целите на Програма СИНДИ на Европейското 

бюро на СЗО, на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и насоките на МОН 

работа в условията на COVID-19 

 8.1. По-нататъшно оптимизиране на учебния процес за преодоляване на негативните фактори с 

отрицателно въздействие върху здравето на учениците; 

8.2. Продължаване използването на технологии в образователния процес, предпазващи здравето 

на учениците; 

8.3. Осъществяване на ефективна превантивна работа с младите хора за укрепване на 

физическото и психическото здраве на учениците и постигането на висока здравна култура; 

8.4. Задълбочаване на работата по Програмата за обучение на връстници от връстници за 

здравословен начин на живот; 

8.5. Спазване на нормативните уредби за опазване на живота и здравето на учениците; 

8.6. Разширяване спектъра и обогатяване съдържанието на спортни, здравни и екологични форми, 

дейности и изяви; 

8.7. Изготвяне на правила и инструктажи за работа и обучение в условията на COVID-19. 

8.8. Поддържане на оптимална училищна среда, осигуряваща подходящи условия за труд и 

отдих на учениците. 

 

Дейност 9: Промотиране и утвърждаване на ПГО“Недка Иван Лазарова” – гр. Русе чрез 

ефективна политика на имиджа 
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9.1. Използване възможностите на интернет за разпространяване на новини за гимназията, които 

издигат името и авторитета на училището. Изработване на видеоклипове и други електронни 

материали за популяризирането на училището; 

9.2. Използване на вътрешните издания с различна периодичност – бюлетини, брошури, плакати, 

училищен вестник, сборници, книги и пр. – за информиране на обществеността за събитията в 

гимназията; 

9.3. Организиране на пресконференции, кръгли маси, интервюта, анкети за важни събития от 

живота и дейността на ПГО“Недка Иван Лазарова” – гр. Русе; 

9.4. Изготвяне на снимки, презентации, постери за текущо представяне на информация за 

училището; 

9.5. Организиране на изложби, ревюта, дни на отворените врати, тържествени срещи с публични 

личности и изявени специалисти, възпитаници на гимназията, за повишаване престижа на 

ПГО“Недка Иван Лазарова” – гр. Русе; 

9.6. Участие в русенското изложение на образованието по време на кандидат-гимназиалната 

кампания за представяне на специалностите и постиженията на ПГО“Недка Иван Лазарова” – гр. 

Русе; 

9.7. Участие на гимназията със свой щанд и в други градове в представителни дейности 

(изложения, панорами и др.) за набиране на кандидат-гимназисти и осъществяване на план - 

приема в училището; 

9.8. Използване часовете на класа, родителските срещи и др. масови прояви в училищата от Русе 

и региона за запознаване с визията  на ПГО“Недка Иван Лазарова” – гр. Русе, специалностите и 

дейностите в нея като привлекателно място за учениците; 

9.9. Посещения на фирми за осъществяване на контакти с работници, желаещи децата им да 

продължат образованието си в ПГО“Недка Иван Лазарова” – гр. Русе; 

9.10. Публикации в медиите за популяризиране дейностите на ПГО“Недка Иван Лазарова” – гр. 

Русе и издигане авторитета й като водещо професионално училище. 

 

Дейност 10: Политики и ключови мерки за предотвратяване на преждевременното 

напускане на училище 

10.1. Постигане на по-добри резултати от обучението на учениците, спомагащо за преодоляване 

на евентуални пречки пред развитието им, придобиване на ключови компетентности и 

осигуряване възможности за личностна и професионална реализация. 

В това отношение следва да се постави акцент върху: 

- създаване на интерактивни уроци и ползване възможностите на образователните платформи за 

преподаване и контрол в условията на електронно обучение. 

- актуализиране на учебните програми и разработването на учебници и учебни помагала с акцент 

върху практическата насоченост;  

- оценяване, установяващо резултати и осигуряващо обратна връзка, за поддържане и 

стимулиране на мотивацията за учене, както и мониторинг на качеството на образователния 

процес; 

- прилагане на съвременни подходи на преподаване, съобразени с индивидуалността на детето и 

ученика като партньор в образователния процес;  

- задължителна квалификация на педагогическите специалисти, насочена към идентифициране и 

справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище;  

- назначаване на помощник на учителя при идентифицирана необходимост;  

- формиране на нагласа за учене през целия живот от най-ранна възраст. 

10.2. Осигуряване на достъп до образование и повишаване на качеството на образованието за 

децата и учениците от уязвими етнически общности. 

Политиката за всеобхватно, достъпно и качествено образование се отнася до всички  ученици без 

оглед на тяхната етническа принадлежност. Училището следва да продължи да осъществяват 

трайни мерки за осъществяване на образователната интеграция на учениците и съхранение и 

развитие на тяхната идентичност. За целта е необходимо да се реализират политики за 

преодоляване на обособяването по етническа принадлежност на учениците в групи и паралелки, 

ориентиране на обучението към работа в мултикултурна група и клас, като същевременно се 

повиши  интеркултурната компетентност на всички участници в образователния процес.  
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10.3. Достъп до качествено образование на ученици със специални образователни потребности. 

Осъществява се чрез: 

- създаване и ефективно функциониране на достъпни центрове, предоставящи адекватна 

подкрепа за всеки ученик;  

- развитие капацитета на учителите  за работа с децата и с учениците със специални 

образователни потребности, както и на специалистите, работещи с ученици за прилагане на 

единна методика за оценяване на образователните им потребности;  

- изграждане на педагогическа и специализирана подкрепяща среда за всеки ученик за 

осигуряване на приобщаващото образование. 

10.4. Повишаване участието и ангажираността на родителите: 

- създаване на подходящи начини за бърза електронна връзка с родителите  

- популяризиране на добри практики и възможности за участие в мрежи за включване на 

родителите и местната общност в мерки за предотвратяване на преждевременното напускане на 

училище;  

- повишаване отговорността на родителите и тяхната активност за сътрудничество с  

учителите и училищното ръководство с цел развитието на децата им с фокус върху родители от 

уязвими групи за насърчаване на редовното посещаване на училището; 

- включване в осъществяването на граждански контрол в управлението на  образователните 

институции. 

10.5. Утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество за изграждане на позитивни и 

конструктивни взаимоотношения чрез:  

- разработване на политики за ненасилие и изграждане на силна училищна общност;  

- развиване на индивидуалното и груповото наставничество за оказване на помощ на ученици, 

родители и педагогически специалисти с цел преодоляване на трудности в образователен, 

социален или личен план;  

- осигуряване на ефективна комуникация за навременното идентифициране и разрешаване на 

възникнали проблеми;  

 -повишаване привлекателността на класното ръководство и ролята на класния ръководител за 

индивидуално консултиране;  

- работа по развитие на класа като екип;  

- провеждане на консултации и своевременна намеса при поведение, изискващо  намеса;  

- изграждане и прилагане на практиката „ученици-наставници“ за функциониране на сплотена 

училищна общност, основана на екипна работа; 

- взаимна подкрепа и солидарност; 

- ангажиране на ученическите парламенти с дейности за интервенция при преждевременно 

напускане на училище.   

10.6. Кариерно ориентиране и консултиране 

Кариерното ориентиране и консултиране подготвя младите хора за информиран  избор, за 

практическата полза от придобитите компетентности. То представя и връзката между по- 

високото образование и възможността за по-добра реализация. В тази насока е необходимо:  

- изграждане и прилагане на система за кариерно ориентиране и консултиране в различните 

възрастови категории за мотивиране за продължаване на образованието и придобиване на 

квалификация;  

- популяризиране на ползата от придобиване на професионална квалификация като възможност 

за реализация при риск от преждевременно напускане на училище. 

10.7. Развиване на модели за придобиване на професионална квалификация  

Предлагането и осигуряването на възможности за придобиване на професионална квалификация 

в училищната система ограничава риска от преждевременно напускане на училище, особено за 

учениците с ниски образователни резултати в основната степен на образование. Усилията в тази 

посока следва да бъдат насочени към:  

- обвързване на преподаваните професии с пазара на труда и с тенденциите за развитието му в 

региона;  

- разработване на учебни планове за придобиване на квалификация по част от професия 

съобразно възрастовите особености на учениците в задължителна училищна възраст;  

- партньорство между бизнеса, висшето образование и професионалното образование;  

- подобряване качеството на практическото обучение в професионалното образование. 



24 

 

10.8. Подкрепа за развитието на децата и учениците. За осигуряване на подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на учениците е 

необходима и допълнителна подкрепа. Тя се предоставя на  ученици със специални 

образователни потребности; с хронични заболявания; в риск; с изявени дарби, като ограничава 

преждевременното напускане на училище и предотвратява социалното изключване. Конкретните 

мерки в тази насока включват:  

- назначаване на педагогическия съветник, психолози и ресурсни учители в училищата – при 

идентифицирана нужда;  

- създаване на екипи, които да работят съвместно с родителите, органите за закрила правата на 

детето и органите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните;  

 - развитие на ученическото самоуправление чрез ученическите съвети с подкрепа от училището 

и от органите на местно самоуправление;  

- въвеждане на съвременни подходи за управление на дисциплината за преодоляване на 

фрагментарността в това отношение и постигане на последователна политика в областта на 

възпитанието.  

10.9. Прилагане на системи за ранно предупреждение. Прилагат се конкретни мерки за всеки 

застрашен, като:  

- работа със семейството му;  

- насочване за работа с психолог;  

- допълнителни занимания/консултации, насочване към дейности по интереси; 

- мотивиране за продължаване на образованието в следваща степен или за придобиване на 

професионална квалификация. 

10.10. Развитие на занимания в клубове по интереси. Те имат доказан ефект като средство за 

повишаване удовлетвореността на учениците от живота в училището и ограничаване на 

преждевременното напускане на училище. Те осмислят свободното време на учениците чрез 

изява в предпочитана дейност, приобщават и стимулират, включително ученици с 

идентифицирани потребности от специфична подкрепа, ученици в риск от отпадане и/или с 

прояви на агресия и/или насилие. Тези занимания повишават мотивацията за участие в 

образователния процес и допринасят за развиване на знания, умения и компетентности.  

10.11. Подпомагане на ученици, застрашени от преждевременно напускане на училище по 

финансови причини: Една от основните причини за преждевременното напускане на училище е 

липсата на финансови средства на семейството за осигуряване на редовното присъствие и 

активното участие на учениците в образователния процес. 

 

 

 

Дейност 11: Политики и дейности по осигуряване качество на образование и степен за 

предоставяне на публични образователни услуги 

11.1. Осъществяване на процеса по анализиране, планиране, изпълнение на дейностите по 

управление на качеството и внасяне на подобрения в работата на ПГО – гр. Русе; 

11.2. Определяне  на  области  на самооценяването; 

11.3. Идентифициране на участници  в процеса на самооценяването; 

11.4. Определяне на условията и реда за извършване на самооценяването; 

11.5. Определяне на критерии, показатели и инструменти за самооценяване на качеството на 

предоставяното образование; 

11.6. Определяне начините на представяне на резултатите от самооценяването. 

 

VІІІ. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Дейност 1: Утвърждаване  на  Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – 

гр. Русе като модерна институция, обучаваща младите хора със съвременни методи и 

средства.  

Очаквани резултати:  

 Предоставено обучение, осигуряващо провокативно мислене, самостоятелна   работа на 

учениците в модерна електронна среда,  

 Формирани практически умения в професионалната и общообразователна подготовка,  
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 Изградени умения за работа в екип и развити способности за учене на всеки ученик. 

 Увеличен  интерес и мотивацията на учениците в процеса на обучение чрез използване на 

иновативни методи, базирани на ИТ решения;  

  Развитие на информационна грамотност и когнитивното и интелектуално развитие  

  Развитие на умения, способности и капацитет за самостоятелно учене през целия живот  

  Развитие на творческите способности и заложби на учениците, чрез използване на 

хардуерни и софтуерни технологии за управление на графика и звук;  

  Повишаване на интереса на учениците към високите технологии, идентифициране на 

ученици с ИТ умения и насърчаване на тяхното технологично образование, включително с 

привличане на външни организации за партньорство с цел улесняване на процесите;  

  Ефикасност на инвестициите (реинвестиране в бъдещо подобряване на образователната 

инфраструктура в училище);  

 Внедряване на система за мениджмънт на образованието;  

 

Дейност 2: Осъществяване на достъпно образование на всеки ученик, ориентирано към неговото 

обучение и съответстващо на индивидуалните му потребности и потребностите на 

съвременния живот, в изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система (2013-2020), приета от Съвета за развитие към 

Министерския съвет през 2011 година и по препоръка на Съвета на Европейския съюз (2011/С 

191/С от 28.06.2011). 

Очаквани резултати:  

 Повишени компетентности на учениците в ПГО ”Недка Иван Лазарова” - Русе с оглед на 

съвременните изисквания за получаване на общообразователна и професионална 

подготовка.  

 

 Повишено качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността на 

всеки ученик и предотвратено  преждевременно напускане на училище. 

 

 Постигане на равнище на функционална грамотност, което ще осигури условия за 

личностно развитие и успешна социална реализация.  

  Изграждане на благоприятна среда, която да насърчава мотивацията за усъвършенстване 

на уменията за комуникация в различни социални сфери и житейски ситуации.  

 

Дейност 3: Качествен образователен процес, насочен към надграждане на знания и умения за 

максимално развитие потенциала на всеки ученик. Повишаване качеството на ПОО в 

съответствие с Европас, Европейска квалификационна рамка (ЕКР), Европейска рамка за 

умения, компетентности и професии (ESCO), Европейска система за кредити в 

професионалното образование и обучение (ECVET) и Европейска референтна рамка за 

осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET). 

Очаквани резултати:  
 Осъществен качествен ОВП в училище чрез промяна в диалога с учениците. 

  Формирани ключови компетенции в тях и прилагане на педагогически иновационни 

методи и технологии. 

  Създадена нова философия в оценяване знанията и потенциала на учениците чрез 

системата за външно и вътрешно оценяване. 

  Приложена нова система като възможност за контрол и оценка на провеждания ОВП.  

 Използвани и картотекирани тестовете за установяване равнище на образователен 

минимум при входни и изходни нива, контролни и класни работи, предварителни 

зрелостни изпити и тестове за НВО. 

 Стимулирани ученици за повишаване на функционалната грамотност чрез съвместна 

работа с различни културни институции. Семейството активен участник в този процес.  
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  Стимулиран на родителския интерес към очакваните резултати от обучението.  

 Повишавана на квалификация на учителите с набор от компетентности, свързани със 

съвременните аспекти на четенето, в това число и дигиталното четене.  

 

Дейност 4: Повишаване авторитета и социалния статус на учителя като ключов фактор в 

обучението и възпитанието на младите хора чрез ефективна методическа и квалификационна 

дейност, осигуряваща неговото развитие и интегриране в европейското образователно 

пространство. 

Очаквани резултати:  
 Мотивирано отношение на педагогическите специалисти за придобиване на 

квалификационни степени като възможност и предпоставка за по-добро кариерно и 

професионално развитие.  

 Повишена  компетентност и материално стимулиране на педагогическите специалисти.  

 Създадена  мотивация у педагогическите специалисти за саморазвитие и 

самоусъвършенстване чрез активно участие в квалификационни курсове и по  

направления за кариерно и професионално ориентиране, формиране на умения за 

личностно развитие. 

 

Дейност 5: Засилване на сътрудничеството и постигане на синхронизация, координация и 

ефективност на дейностите със социалните партньори, институциите, неправителствените 

организации и семействата по проблемите на образованието и възпитанието на учениците в 

Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – гр. Русе и съвместната грижа за 

младите хора.  

Очаквани резултати:  
 Утвърдена като политика на гимназията потребност от сътрудничество между бизнеса и 

Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – гр. Русе по посока на 

насърчаване на бизнеса да инвестира в образованието на учениците.  

 Открити пресечни точки между интересите на бизнеса, училището и учениците.  

 Предоставена база за провеждане на производствените практики и дуалното обучение на 

учениците от гимназията и осигуряване на реални работни места след завършване на 

образованието им.  

 Разширени контактите с чужди фирми от шивашкия бранш за повишаване качеството на 

подготовка на учители и ученици.  

 Засилено участието на УН в живота и дейността на гимназията и особено при  решаване 

на стратегически проблеми. 

 

Дейност 6: Ефективна работа по гражданското образование и възпитание на учениците за 

формиране на личности с активна гражданска позиция и конструктивно поведение за 

постигане целите и задачите на План за противодействие на училищния тормоз в 

Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – гр. Русе съгласно въведения със 

заповед № РД 09-611/18.05.2012 г. на Министъра на МОН Механизъм за противодействие на 

училищния тормоз.  

Очаквани резултати:  

 Задълбочена работата с младите хора за формиране на граждански добродетели и умения, 

на граждански и социални компетентности, на мотивационна система за реализация в 

гражданското общество; на обща култура на основата на националните и общочовешките 

ценности  и осигурено  качество.  

 Активизирана дейност на Ученическия съвет за формиране на организационни и 

лидерски качества.  

 Включени ученици от гимназията в работата на Ученическия парламент или други 

граждански организации със същата цел. 

 

Дейност 7: Развиване на съзнание за национална и европейска идентичност като предпоставка 

за успешно интегриране на младите хора в живота на България и на обединена Европа. 

Съхраняване на културната идентичност на учениците от различни етноси. 
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Очаквани резултати:  
 Приложен подход за личностно ориентиране и насоченост към подхранване силните 

страни на ученика и  стимулирано  чувство за значимост на ученика. 

  Повишено качество и ефективност на работата по формиране на чувство за национална 

принадлежност чрез ритуалите, традициите, празниците, отбелязвани в училище, както и 

чрез националния празнично - обреден календар. 

 

Дейност 8: Осъществяване в училище на политика за комплексно здравно образование и 

възпитание на учениците за Програма СИНДИ на Европейското бюро на СЗО, на Програма 

"Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и  насоките на МОН работа в условията на COVID-19 

Очаквани резултати:  
 Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на 

обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, 

гражданска защита и провеждане часа на класа.  

 Изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма.  

 Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

обучение и труд в училището.  

 Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, два 

пъти годишно, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени 

ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).  

 Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване на 

безопасността на материалната база.  

 Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия. 

Превенция на насилието и агресията сред учениците.  

 Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред 

учениците.  

 Реализиране на Програма за здравно образование и за екологично образование и 

екологосъобразно поведение.  

 Изпълнение на инструктажи и мерки за работа в условията на COVID-19 . 

  Реализирани целенасочени, балансирани, опазени ценности, чрез обогатяване на  

културната среда, основана на духовния, нравствения и социалния живот на 

подрастващите. 

 

Дейност 9: Промотиране и утвърждаване на ПГО”Недка Иван Лазарова”-Русе  чрез 

ефективна политика на имиджа. 

Очаквани резултати:  
 Утвърждаване на  институцията като модерното училище на Русе и региона. 

  Постигнати   иновативни и съвременни тенденции в съвременното обучение и 

образование.  

 

Дейност 10: Политики и ключови мерки за предотвратяване на преждевременното напускане 

на училище. 

Очаквани резултати:  
 Осигурена позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на 

взаимоотношения, управление, която е свързана с ясно дефиниране на правата, 

задълженията и отговорностите на участниците в образователния процес. 

  Осигуряване на условия за образование, благоприятстващи развитието на личността на 

всеки ученик, както и подобрено взаимодействи на участниците в образователния процес 

в институцията.  
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 Повишено качество на образованието като предпоставка за развитие на личността на 

всеки ученик и предотвратяване на преждевременното напускане на училище. 

 

Дейност 11: Политики и дейности по осигуряване качество на образование и степен за 

предоставяне на публични образователни услуги. 

Очаквани резултати:  
 Осигурена система за качество, обучен екип за контрол на образователния процес и 

управление на институцията 

 Създаден и функциониращ механизъм за управление на качеството. 

 Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез 

обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време за:  

ие – развитие на училищната политика към комплексно здравно 

образование, включващо всички възрастови групи и класове, ориентирано към превенция 

на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и наркотици и насочено към развитие и 

подкрепа на здравословен начин на живот;  

– усвояването на базисни умения за разбиране и стратегии на 

отговорно поведение в гражданското общество. Противопоставяне на насилието в 

училище;  

 

иране – подготовка на подрастващите за самостоятелен и 

информиран избор на професия;  

 

ІХ. АДМИНИСТРИРАНЕ 

 Постигането на оперативните цели за петгодишния период е обвързано с приемането и 

гласуването на Педагогически съвет на План за изпълнение на дейностите, включващ времеви 

график и източници на финансиране. Очакваните резултати са обвързани с редица съпътстващи 

процеси в хода на реформата в образователната система в България, което ги прави трудно 

прогнозируеми. Те се превръщат в желано състояние, което ангажира всеки представител на 

образователната институция с поемане на конкретна отговорност за всяка една от дейностите, 

залегнали в плана. Планът е разработен на базата на обобщен анализ на силните и слабите 

страни на училището и установените потребности в сферата на качеството на образователно-

възпитателния процес. Предвижда се актуализацията му да се извършва при необходимост. 

Мониторингът по изпълнение на предвидените в плана дейности е приоритет на ръководството 

на училището с активното участие на обществения съвет като орган за граждански контрол. 

Х. ФИНАНСИРАНЕ 

 Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” - гр. Русе е на  делегиран 

бюджет, което позволява оперативна самостоятелност при планирането и разходването на 

финансовите средства. Изградената система за финансово управление и контрол на публичните 

средства в образователната институция от 2009 г. насам като план от дейности, обхващащ 

управленски задължения и политики и методи, гарантира сигурност при управлението на 

финансовите средства и включва:  

 поставяне на целите и посочване на това какви ресурси се изискват, за да бъдат постигнати 

тези цели;  

 работна дейност и практики;  

 мерки за контролиране на потенциалния риск.  

 Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели не 

изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез 

осъществяването на меки мерки, политики и дейности.  

Дейностите, които предполагат финансови средства, се осигуряват от:  

 Делегирания бюджет на институцията;  

 Национални програми;  

 Собствени средства;  
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 Средства от проекти и програми, финансирани от ЕС;  

 Други източници.  

ХІ. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА  
Измерването на постигнатото качество през 2021 / 2022 г. е съвкупност от действия за 

определяне на резултатите на институцията по критерии за периода 2020-2025 г. на измерване и 

съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий и целевите и 

източници за финансиране. 

ИЗТОЧНИЦИ:  

1. ЗАКОН за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/; 

2. НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование; 

3. Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата за предучилищното и 

училищното образование; 

4. НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите; 

5. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование; 

6. НАРЕДБА № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка, в сила от 08.12.2015 

г., издадена от Министерството на образованието и науката, обн. дв. бр. 95 от 8 декември 2015 

г.; 

7. НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;  

8. НАРЕДБА № 15 от 22.07.2020 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти;  

9. НАРЕДБА № 6 от 11август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език;   

10. НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план в сила от 04.12.2015 г., издадена от 

Министерството на образованието и науката, обн. дв. бр. 94 от 4 декември 2015 г.;  

11. ПРЕПОРЪКИ за управлението на качеството в образователните организации във връзка със 

стандарта ISO 29990:2010, 5-то издание, септември 2014 г., Център за образователни технологии;  

12. СИСТЕМА  за управление на качеството на образователна организация като част от 

организационното поведение, Център за образователни технологии, 2015; 

13. Стоянова, Л., Изграждане на училищни системи за управление на качеството, В: 

Професионално образование, бр. 3, С., 2014;  

14. Стоянова, Л., Стратегическо управление и качество на образованието – В: Иновации в 

образованието и познавателното развитие, Бургас, 2014;  

15. Стоянова, Л., Стратегическо управление, организационно поведение и „Учене през целия 

живот“ В: Сборник доклади на международна научна конференция“ Учене през целия живот“, Сл. 

бряг, 2014; 

16. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА 

(2014 – 2020);  

17. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020;  

18. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ;  

19. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ (2014-2020);  

20. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. 

 

ХII. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ  

на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова„ - гр. Русе  

за периода 2020 – 2025 г. 

Планът за реализация на Стратегията за развитие на Професионална гимназия по облекло 

„Недка Иван Лазарова„ - гр. Русе (2020-2025) е съгласуван с целите на Стратегията на 

Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”, 

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г., Закона за 

предучилищното и училищно образование и конкретно с Държавните образователни стандарти 

по чл. 22 от Закона. 
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Утвърждаване на Професионална гимназия по облекло “Недка Иван 

Лазарова” – гр. Русе като модерна институция, обучаваща младите хора със съвременни методи 

и средства. 

№ дейност срок финансиране 

1.1. 

Задължително прилагане на ИКТ в урочната и 

извънкласна дейност – използване от учителите 

възможностите на Националния образователен 

портал за подпомагане и обогатяване на 

работата с тестове за външно и вътрешно 

оценяване, електронна учебна документация, 

електронни учебници и помагала 

постоянен 
не изисква 

средства 

1.2. 

Използване на електронни ресурси  при 

създаването и реализирането на съвременни 

уроци, които мотивират учениците за активно 

участие, дават конкретни знания, формират 

компетентности 

2020-2025 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

средства 

1.3. Използване на високоскоростен интернет постянен 
не изисква 

средства 

1.4. 

Разгръщане на творческия потенциал на всеки 

учител и прилагане на иновации, които 

променят модела на обучение на учениците като 

повишават техните резултати 

2020-2025 

средства 

съгласно 

договор 

1.5. 

Търсене и постигане на баланс в урочната 

работа между информацията от учебниците и от 

интернет. Обучаване на учениците за работа с 

електронни платформи. 

2020-2025 
не изисква 

средства 

1.6. 

Прилагане на интерактивни методи на обучение 

като съвременен начин на преподаване в 

училище 

постоянен 
в зависимост 

бр. ученици 

1.7. 
Прилагане на нови технологии в 

професионалната подготовка на учениците 
2020-2025 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

средства 

1.8. 
Непрекъснато обогатяване на МТБ в духа на 

съвременните изисквания 
постоянен 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

средства 

1.9. 

Работа по проекти, чиято реализация да 

осигурява финансови средства за нейното 

обновяване 

2020-2025 проекти 

1.10. 

Разширяване и обновяване на списъка с нови 

специалности – модерни, привлекателни за 

младите хора и обвързани с потребностите на 

пазара на труда в региона 

2020-2025 
не изисква 

средства 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Осъществяване на достъпно образование на всеки ученик, ориентирано 

към неговото обучение и съответстващо на индивидуалните му потребности и потребностите на 

съвременния живот в изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система (2013-2020), приета от Съвета за развитие към 

Министерския съвет през 2011 г. и по препоръка на Съвета на Европейския съюз (2011/С 191/С от 

28.06.2011). 

№ дейност срок финансиране 

2.1. 

Разширяване на участието на учениците в 

учебния процес. Преминаване от традиционните 

подходи за обучение, основани на лекционно 

2020-2025 
не изисква 

средства 
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обучение, които вече не са адекватни и замяната 

им от модели, при които вниманието е насочено 

към ученика, базирани на активното му участие 

в учебния процес и работа в електронна среда 

2.2. 

Осъществяване на обучение, съответстващо на 

потребностите на съвременния живот по 

отношение на знания, специфични 

професионални компетентности, реализация, 

особености на региона, специфика на 

производството в шивашкия бранш 

постоянен 
не изисква 

средства 

2.3. 

Придобиване в рамките на ПОО и на широки 

ключови и трансверсални компетентности, 

които позволяват на учениците да продължат 

образованието и обучението си, да участват 

адекватно на трудовия пазар и при преходите в 

рамките на този пазар 

2020-2025 
съгл.средства 

проект 

2.4. 

Обвързване на професионалната подготовка на 

учениците с бизнеса и пазара на труда. 

Синхронизиране на техните изисквания, 

критерии и оценки, както и на свободните 

работни места във фирмите като възможност за 

успешната им реализация 

постоянен 
не изисква 

средства 

2.5. 

Осигуряване на позитивна образователна среда 

– училищен климат, атмосфера на 

взаимоотношения, управление; превръщане на 

училището в социална територия, допринасяща 

за здравното, психичното и емоционалното 

благополучие на учениците 

2020-2025 
не изисква 

средства 

2.6. 

Ефективно и последователно прилагане на 

добрите практики при организиране и 

провеждане на часовете за консултации в 

училище с ученици и родители; въвеждане на 

ефективни гъвкави подходи за комуникация 

между родителите и учителите 

постоянен 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

средства 

2.7. 

Намаляване броя на напускащите училище 

ученици или преминаващи в самостоятелна 

форма на обучение, като непрекъснато се 

анализират причините (социални, 

икономически, личностни) и се търсят решения; 

връщане на учениците, отпаднали от 

образователната система чрез разширяване на 

образователните услуги от страна на 

училището; Създаване на подходящи условия за 

реинтегриране в образователната система чрез 

използването на различни форми на обучение за 

навършилите 16-годишна възраст 

2020-2025 

НП 

”Осигуряване 

съвр.обр. 

среда” 

2.8. 

Усъвършенстване на системата за 

професионално ориентиране и професионално 

обучение и образование. Включване на ученици 

в курсове за придобиване на допълнителна 

професионална квалификация 

постоянен 
не изисква 

средства 

2.9. 

Участие в програми, свързани с интеркултурно 

образование, осъществяване социално-

педагогическите дейности и педагогическо 

консултиране в училище, педагогическо 

взаимодействие с деца с проблемно поведение, 

при 

обявяването 

им 

съгл. 

регламента 

на 

програмата 
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педагогическа работа с деца от рискови групи, 

индивидуална работа по превенция на 

преждевременното напускане на училище 

2.10. 

Повишаване на информираността и 

чувствителността на родителите и учениците 

към задължителния характер на 

образованието, осигуряването на 

допълнителни образователни възможности за 

ученици, застрашени от отпадане, 

включването им в ИИД и занимания по 

интереси, активизиране на ученическото 

самоуправление, ефективно провеждане на 

консултациите и допълнителните занимания с 

учениците 

През целия 

период на 

стратегията 

 

не изисква 

средства 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Качествен образователен процес, насочен към надграждане на знания и 

умения за максимално развитие потенциала на всеки ученик. Повишаване качеството на ПОО, 

синхронизирано с Европас, Европейска квалификационна рамка (ЕКР), Европейска рамка за 

умения, компетентности и професии (ESCO), Европейска система за кредити в професионалното 

образование и обучение (ECVET) и Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в 

професионалното образование и обучение (EQAVET). 

№ дейност срок финансиране 

3.1. 

Реализиране на критериите за европейско 

образование и прилагане на европейските  

стандарти с въвеждане на водещи европейски 

практики в обучението 

2020-2025 
не изисква 

средства 

3.2. 

Промяна в позицията на учителя и отношението 

към него – от източник на знания - в медиатор и 

творец - улесняващ, подкрепящ, сътрудник, 

консултиращ, стимулиращ, провокиращ, 

диалогичен, справедлив – за учениците при 

овладяване на знанията и изграждането на 

практически умения за пълноценно участие в 

обществените процеси 

2020-2025 
не изисква 

средства 

3.3. 

Специално внимание да се отделя на работата 

по развиване и стимулиране творческото начало 

в учениците и познанията, които получават. 

2020-2025 

Проект 

„Подкрепа за 

успех” 

Проект 

„Образование 

за утрешния 

ден“ и др. 

проекти 

3.4. 

Повишаване качеството на ПОО, което да бъде 

привлекателен избор със същата 

стойност като общото образование за учащите 

се, родителите и обществото като цяло - чрез 

въвеждане на нови технологии, синхронизиране 

с изискванията в ЕС. 

постоянен 
не изисква 

средства 

3.5. 

Обвързване на професионалната подготовка с 

пазара на труда и бизнеса. Целенасочена работа 

по засилване стремежа на учениците за 

придобиване на І, II и III квалификационна 

степен.  

През целия 

период на 

стратегията 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

средства 

3.6. 

Да продължи практиката в Училищното 

настоятелство поне двама от неговите членове 

да са представители на бизнеса 

постоянен 
не изисква 

средства 

3.7. Задълбочаване на връзката с РУ „А. Кънчев” за През целия не изисква 



33 

 

съгласуване на действия по откриване на  

специалност, свързана с шивашкия бранш 

период на 

стратегията 

средства 

3.8. 

Да се акцентува върху т. н. „доизграждащи” 

предмети в професионалната подготовка, които 

са пряко свързани със съвременната практика 

по дадена професия 

постоянен 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

средства 

3.9. 

Разработване, утвърждаване и прилагане на 

Училищна програма за повишаване 

качеството на предлаганото ПОО, съдържаща 

визия, приоритети, цели и дейности 

съгл. плана за 

квалификация 

съгл. пред 

видените 

в КТД 

3.10. 

Прилагане на самооценяването като 

специфичен инструмент за осигуряване на 

качество на ПОО; иницииране на разнообразни 

дейности по реализиране на училищната 

политика за осигуряване на качество на ПОО 

със засилено включване на работодателските 

организации от региона 

2020 -2025. 
не изисква 

средства 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: Повишаване авторитета и социалния статус на учителя като ключов 

фактор в обучението и възпитанието на младите хора чрез ефективна методическа и 

квалификационна дейност, осигуряваща неговото кариерно развитие и интегриране в 

европейското образователно пространство. 

№ дейност срок финансиране 

4.1. 

Усъвършенстване на системата за информиране 

на педагогическия колектив за новостите в 

теорията и практиката на ОВП 

постоянен 
не изисква 

средства 

4.2. 

Системно проучване чрез анкети и 

анализиране потребностите на учителите от  

 квалификация – теми, проблеми, 

специалисти, научни институти 

периодично 
не изисква 

средства 

4.3. 

Разширяване възможностите за участие на 

учителите в разработване на учебни и изпитни 

програми по различни специалности, както и в 

проекти – регионални, национални, европейски 

2020-2025 г. 
не изисква 

средства 

4.4. 

Във връзка с новите условия специален акцент в 

квалификационната дейност да се постави 

върху обучението на учителите в социални 

умения и демократични ценности 

Съгл. плана за 

квалификация 

на РУО  

съгл. пред 

видените 

в КТД 

4.5. 

Да продължи работата в методическите 

обединения по представяне на добри 

иновативни практики и използването им, както 

и предлагането на нови идеи за повишаване 

качеството на ОВП 

постоянен 
не изисква 

средства 

4.6. 

Осъществяване на обмен на добри практики със 

сродни професионални училища у нас и със 

страни от ЕС 

2020-2025 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

4.7. 

Усъвършенстване критериите за диференцирано 

заплащане труда на учителите въз основа 

резултатите на учениците и мотивиране на 

учителите за професионално израстване 

2020-2025 
не изисква 

средства 

4.8. 
Определяне на критерии за морални стимули и 

награди в рамките на дадена учебна година 
периодично 

не изисква 

средства 

4.9. 

Осъществяване на перманентна работа с 

младите учители и учители с по-малък 

педагогически опит за постигане на ефективни 

резултати в ОВП, работата с документацията и 

постоянен 
не изисква 

средства 
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като класни ръководители 

4.10. 

Организиране на квалификационна, проектна и 

опитно-експериментална дейност по 

перспективни за развитието на училището и 

възпитаниците му направления 

постоянен 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: Засилване на сътрудничеството и постигане на синхронизация, 

координация и ефективност на дейностите със социалните партньори, институциите, 

неправителствените организации и семействата по проблемите на образованието и възпитанието 

на учениците в Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – гр. Русе и 

съвместната грижа за младите хора. 

№ дейност срок финансиране 

5.1. 

Функциониране на мрежата за отворен диалог 

между институциите, организациите и 

социалните партньори, ангажирани с 

проблемите на образованието и възпитанието на 

учениците 

съгл. 

общинската  

стратегия 

не изисква 

средства 

5.2. 

Системно информиране и засилване участието 

на гражданското общество при решаване на 

училищните проблеми. 

2020-2025 
не изисква 

средства 

5.3. 

Засилване участието на УН в живота и 

дейността на гимназията и особено при 

решаване на стратегически проблеми 

постоянен 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

средства 

5.4. 

Задълбочаване на сътрудничеството на 

Професионална гимназия по облекло “Недка 

Иван Лазарова” – гр. Русе с Центъра за 

кариерно развитие към РУ „А. Кънчев” и 

синхронизиране на дейността им 

През целия 

период на 

стратегията 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

средства 

5.5. 

Насочване на изявени и социално слаби 

ученици към фондове за развитие и поддържане 

на трайни контакти с тях 

при нужда 
съгл.регламента 

на програмата 

5.6. 

Продължаваща работа с учениците по 

формиране на умения и даване на знания за 

ефективно общуване с граждански и 

професионални институции 

постоянен 
не изисква 

средства 

5.7. 

Синхронизация и координация в съвместната 

работа на ПГО с останалите организации и 

социални партньори при изграждането на 

компетентностна ориентация в учениците, която 

им позволява да извършват социално значими и 

продуктивни дейности 

2020-2025 
не изисква 

средства 

 

 

 

ОПEРАТИВНА ЦЕЛ 6: Ефективна работа по гражданското образование и възпитание на 

учениците за формиране на личности с активна гражданска позиция и конструктивно поведение за 

постигане целите и задачите на План за противодействие на училищния тормоз в Професионална 

гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – гр. Русе, съгласно въведения със заповед № РД 09-

611/18.05.2012 г. на Министъра на МОН Механизъм за противодействие на училищния тормоз. 

№ дейност срок финансиране 

6.1. 

Перманентна квалификация на учителите по 

проблемите на гражданското образование на 

всички нива 

постоянен 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

средства 

6.2. Да се акцентува в конкретната работа за През целия не изисква 
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ефективната социализация на учениците, 

подготовката им за живота, както и на 

възможностите за техния жизнен успех 

период на 

стратегията 

средства 

6.3. 

Засилване ролята на ученическото 

самоуправление, което в партньорство с 

родителската общност, да съдейства за 

възпитанието на истински граждани 

постоянен 
не изисква 

средства 

6.4. 

Ефективна и резултатна работа със 

специализираните институции и организации по 

гражданското образование и поведение на 

учениците – Комисията за превенция с 

противообществените прояви, обществен 

възпитател, Детска педагогическа стая, 

социални работници, омбудсман, Училищно 

настоятелство 

съгл. графика 

на комисията 

за превенция  

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

средства 

6.5. 

Последователно прилагане на цялостен 

училищен подход, полагане на координирани и 

последователни усилия за превенция, 

предотвратяване на тормоза и създаване на по-

сигурна училищна среда в изпълнение на План 

за противодействие на училищния тормоз 

постоянен 
не изисква 

средства 

6.6. 

Функциониране на отворена интерактивна среда 

за изграждането на хора с активна гражданска 

позиция и особено на млади лидери 

2020-2025 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

средства 

6.7. 

Прилагане в работата с младите хора на 

подходите: ценностен, хуманистичен, 

компетентностен, интердисциплинарен, на 

които се базира националният идеал за 

изградена съвременна личност 

постоянен 
не изисква 

средства 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 7: Развиване на съзнание за национална и европейска идентичност като 

предпоставка за успешно интегриране на младите хора в живота на България и на обединена 

Европа. Съхраняване културната идентичност на учениците от различни етноси. 

№ дейност срок финансиране 

7.1. 

Грижа на учители, класни ръководители за 

моралното и нравствено възпитание на 

учениците чрез възможностите на урочната и 

извънкласна дейност 

2020-2025 
не изисква 

средства 

7.2. 

Транспониране и интегриране в учебното 

съдържание на осемте ключови  

 компетенции (знания, умения и отношения) на 

Европейската рамка за учене през целия  

 живот 

2020-2025 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

средства 

7.3. 

Продължаване работата на класни ръководители 

и учителите по мотивиране на учениците за 

носене на ученическата униформа 

2020-2025 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

средства 

7.4. 

Задълбочаване и разширяване знанията на 

учениците за страните от ЕС, за демократичните 

ценности, за усъвършенстване на езиковите 

умения и работа в екип 

постоянен 
не изисква 

средства 

7.5. 

Утвърждаване на позитивна атмосфера в 

училище за превръщането му в желана 

територия на учениците и възможност за 

социални контакти, себеизява и развитие, за  

През целия 

период на 

стратегията 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

средства 
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положителна рефлексия, оценка и самооценка 

7.6. 

Успешно използване формите на отдих и 

туризъм за възпитаване на идентичност у 

младите хора – национална и европейска 

постоянен 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

7.7. 

Продължаваща работа по интегриране на 

учениците от различни етнически групи и 

съхраняване на тяхната културна идентичност 

чрез възпитаване на етнотолерантнос в 

останалите ученици; използване на културното 

многообразие като източник за взаимно   

опознаване и уважение; създаване на система от 

мерки за социализиране на ученици 

съгл. 

Програмата  за  

превенция на  

ранното 

напускане на  

училище 

не изисква 

средства 

7.8. 

Осигуряване на широк спектър от ИИД за 

ефективно развиване творческите 

възможности на учениците, инициативността, 

отговорността и стремежа им за личностна 

изява; за формиране на жизнеспособна и 

балансирана  

позитивна ценностна система и усвояване на 

модел за отговорно социално поведение в 

гражданското общество. 

2020 -2025 
проект 

МОН 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 8: Осъществяване в училище на политика за комплексно здравно 

образование и възпитание на учениците за осъществяване целите на Програма СИНДИ на 

Европейското бюро на СЗО, на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" и насоките на 

МОН работа в условията на COVID-19 

№ дейност срок финансиране 

8.1. 

Оптимизиране на учебния процес за 

преодоляване на негативните фактори с 

отрицателно въздействие върху здравето на 

учениците в условията на COVID-19 

През целия 

период на 

стратегията 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

8.2. 

Да продължи използването на технологии в 

образователния процес, предпазващи здравето на 

учениците 

постоянен 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

8.3. 

Осъществяване на ефективна превантивна работа 

с младите хора за укрепване на физическото и 

психическото здраве на учениците и постигането 

на висока здравна култура 

2020 -2025 
не изисква 

средства 

8.4. 

Задълбочаване на работата по Програмата за 

обучение на връстници от връстници за 

здравословен начин на живот 

периодично 
не изисква 

средства 

8.5. 
Спазване на нормативните уредби за опазване на 

живота и здравето на учениците 
постоянен 

не изисква 

средства 

8.6. 

Разширяване спектъра и обогатяване 

съдържанието на спортни, здравни и екологични 

форми, дейности и изяви 

2020 -2025 
не изисква 

средства 

8.7. 

Поддържане на оптимална училищна среда, 

осигуряваща подходящи условия за труд и отдих 

на учениците 

постоянен 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 9: Промотиране, популяризиране и утвърждаване на Професионална 

гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – гр. Русе чрез осъществяване на ефективна политика 

на имиджа 

№ дейност срок финансиране 

9.1. 

Използване възможностите на интернет за 

разпространяване на новини за гимназията, 

които издигат името и авторитета на училището 

постоянен 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 
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9.2. 

Използване на вътрешните издания с различна 

периодичност – бюлетини, брошури, дипляни, 

плакати, училищен вестник, сборници, книги и 

пр. – за информиране на обществеността за 

събитията в гимназията 

декември и 

май 2020 -

2025. 

съгл.проект  

9.3. 

Организиране на пресконференции, кръгли 

маси, интервюта, анкети за важни събития от 

живота и дейността на ПГО 

м. февруари 

2020 -2025 

не изисква 

средства 

9.4. 

Изготвяне на снимки, презентации, постери за 

текущо представяне на информация за 

училището 

м. февруари 

2020 -2025 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

9.5. 

Организиране на изложби, ревюта, дни на 

отворените врати, тържествени срещи с 

публични личности и изявени специалисти, 

възпитаници на гимназията, за издигане името и 

авторитета на ПГО. 

съгл. графика 

на дейностите 

за съотв. 

година  

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

9.6. 

Участие в Русенското изложение на 

образованието по време на кандидат - 

гимназиалната кампания за представяне на 

специалностите и постиженията на ПГО 

м. май 2020 -

2025 

не изисква 

средства 

9.7. 

Участие на гимназията със свой щанд и в други 

градове в техни представителни дейности 

(изложения, панорами и др.) за набиране на 

кандидат – гимназисти и осъществяване на план 

- приема в училището 

съгл. рекламна 

кампания за 

съответната 

година 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

9.8. 

Посещения на фирми за осъществяване на 

контакти с работници, желаещи да продължат 

образованието си в ПГО. Използване 

възможностите на русенските медии за 

популяризиране дейностите на ПГО и 

издигане авторитета й като водещо 

професионално училище 

постоянен 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 10: Политики и ключови мерки за предотвратяване на преждевременното 

напускане на училище 

№ дейност срок финансиране 

10.1. 

Постигане на по-добри резултати от 

обучението на учениците, спомагащо за 

 преодоляване на евентуални пречки пред 

развитието им,  придобиване на ключови 

компетентности и осигуряване възможности 

за личностна и професионална реализация. 

м. ноември, 

март 2020 -

2025 

не изисква 

средства 

10.2. 

Осигуряване на достъп до образование и 

повишаване на качеството на образованието 

за децата и учениците от уязвими етнически 

общности.Политиката за всеобхватно, 

достъпно и качествено образование 

постоянен 
не изисква 

средства 

10.3. 
Достъп до качествено образование  на ученици 

със специални образователни потребности 
2020 -2025 

не изисква 

средства 

10.4. 
Повишаване участието и ангажираността на 

родителите 
2020 -2025 

проект на 

МОН ”Твоят 

час” 

10.5. 

Утвърждаване на индивидуалното и групово 

наставничествоза изграждане на позитивни и 

конструктивни взаимоотношения 

постоянен 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

10.6. Кариерно ориентиране и консултиране м. март-май  съгл. пред 
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2020 -2025 видените 

в бюджета 

10.7. 
Развиване на модели за придобиване на 

професионална квалификация 
постоянен 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

10.8. 

Подкрепа за развитието на децата и 

учениците чрез осигуряване на подходяща 

физическа, психологическа и социална среда 

за развиване на способностите и  уменията на 

учениците 

съгл. потреб- 

ностите 

не изисква 

средства 

10.9. 

Прилагане на системи за ранно 

предупреждение. Прилагат се конкретни мерки 

за всеки застрашен 

постоянен 
не изисква 

средства 

10.10. Развитие на занимания в клубове  по интереси постоянен 
съгл.проект 

на МОН 

10.11. 

Подпомагане на ученици, застрашени от 

преждевременно напускане на училище, по 

финансови причини 

съгл. сроковете 

на програма 

за превенция 

не изисква 

средства 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 11: Политики и дейности по осигуряване качество  на образование и 

степен за предоставяне на публични образователни услуги. 

№ дейност срок финансиране 

11.1. 

Анализиране, планиране, изпълнение на 

дейностите по самооценяване и внасяне на 

подобрения в работата на ПГО – гр. Русе 

м. март 2020 -

2025 

не изисква 

средства 

11.2. Определяне  на  области  на самооценяването юли 2021 г. 
не изисква 

средства 

11.3. 
Идентифициране на участници  в процеса на 

самооценяването 
2020 -2025 

бюджетни 

средства за 

квал.дейност. 

11.4. 

Определяне на критерии, показатели и 

инструменти за самооценяване на качеството на 

предоставяното образование 

2020 -2025 

Проект 

„Подкрепа за 

успех“ 

11.5. 
Определяне на условията и реда за извършване 

на самооценяването 
постоянен 

съгл. пред 

видените 

в бюджета 

11.6. Отчитане резултатите от самооценяване  
2021 г. и  

2025 г. 

съгл. 

предвидените 

в бюджета 

 

Настоящата Стратегия за развитие на училището за периода 2020-2025 г. и план за действие 

и финансиране е съгласувана с Обществения съвет на Професионална гимназия по облекло 

„Недка Иван Лазарова” – Русе с протокол №4/08.09.2020г., съгласно чл. 269, ал. 1, т. 1 от 

ЗПУО и Приета от Педагогическия съвет на проведено заседание на дата 14.09.2020 г. с 

протокол № 11,актуализирана с протокол на ПС №19/14.09.2021г. съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 

на Закона за предучилищното и училищното образование. 

 

Стратегията за развитието на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – 

град Русе за периода 2020 – 2025 г. е обновена и приета от педагогическия съвет с Протокол 

13/08.09.2022 г. 

 


