
РЕЗУЛТАТИ 
ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ 
НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

ИКОНОМИКА 
„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” КЪРДЖАЛИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА 
 



Оценяване на постиженията в област  
 „ Училищен мениджмънт” 

Критерий Брой точки 

2012/13 

Брой точки 

2013/14 

Доказателствен материал 

1.Система за осигуряване на качество 

на ПОО – 9,50 точки 

9,25 9,25 Система за осигуряване на качество на ПОО; 

План на комисията по качество на ПОО; 

График за провеждане на дейностите от плана. 

2. Инвестиции в ПОО – 4 точки 3,50 3,75 Училищни проекти – доклад-анализи на МО и УК; 

Национални и европейски програми – получено 

финансиране; 

Вътрешни правила и процедури за изпълнение на 

бюджета; 

Собствени приходи – изпълнение на бюджета. 

3. Квалификационна дейност – 2,50 

точки 

2,50 2,50 План за квалификационната дейност; 

Доклад-анализ на УК; Сключени договори за 

обучение; 

Публикации в сайта на ПГИ. 

4. Нормативно осигуряване – 3,00 

точки 

2,00 2,00 Изградена интернет мрежа в ПГИ, специализирани 

кабинети, публикувани документи в сайта на 

училището и на хартия в учителската стая, 

констативни протоколи от проверки на МОН и 

РИО. 

5. Училищен персонал – 6,00 точки 6,00 6,00 Утвърдени правила, процедури, критерии за 

назначаване, съкращаване, работна заплата, 

делегиране на права, протоколи от заседания на 

МО, УК, ПС.   

Общо за област „Училищен 

мениджмънт” 

23,25 23,50   





Оценяване на постиженията в област „Училищна среда” 

Критерий Брой точки 

2012/13 

Брой точки 

2013/14 

Доказателствен материал 

1.Индивидуална среда на ученика – 

4,50 точки 

3,00 3,00 Годишен план за дейността на 

училището; 

Годишен план на МО на кл. 

ръководители; 

Доклад-анализи на МО, УК, констативни 

протоколи от педагогически контрол на 

директора и ПДУД. 

2.Училището като социално място – 

6,50 точки 

4,75 5,25 Правилник за дейността на ПГИ; план на 

УК за превенция на 

противообществените прояви на 

учениците; 

Правила и дейности за превенция и 

разрешаване на конфликти; 

Архив на училищни вестници, рекламни 

брошури, рубрики в училищния сайт, 

публикации в местни и национални 

електронни медии; 

Училищен сайт с разнообразни линкове и 

рубрики. 

3.Материално-техническа база – 

9,00 точки 

8,15 8,15 Видео наблюдение и охрана; 

Инвентаризационни описи; Договори за 

дарение; Разходооправдателни доку-

менти за закупени материално-

технически средства, педагогическа и 

специализирана литература. 

Общо за област „Училищна среда” 15,90 16,40   





Оценяване на постиженията в област „Обучение и учене”  

Критерий Брой точки 

2012/13 

Брой точки 

2013/14 

Доказателствен материал 

1.Учебна дейност – 10 точки 9,00 10 Годишни разпределения по учебни предмети; 

Констативни протоколи от педагогическия и 

административен контрол на директора и ПДУД;  

2.Оценяване и самооценяване – 5 точки 3,80 3,90 Констативни протоколи от педагогическия и 

административен контрол на директора и ПДУД; 

Карта за самооценка на учителя; Информации от 

педагогическите съвети за анализ на входно-

изходните нива по учебни предмети; ритмичност 

на изпитванията; 

3.Взаимоотношения ученик-учител, 

ученик-ученик – 5 точки 

4,75 4,75 Констативни протоколи от педагогическия и 

административен контрол на директора и ПДУД; 

Доклад УК по ПППОМНУ; Анкета с родителите; 

Отчети на педагогическия съветник и учлищния 

психолог;  

4.Резултати от обучението – 10 точки 9 8 Доклади на класния ръководител (успех, 

отсъствия, наказания); Доклад на ПДУД за ДЗИ и 

ДИ за ПК; Грамоти и награди на ученици от 

състезания олимпиади, конкурси (училищни, 

общински, регионални, 

национални,международни); 

5.Надграждане на знания и умения – 5 

точки 

5,00 5,00 Констативни протоколи от педагогическия 

контрол на директора и ПДУД; Доклади на 

председателите на МО от проведени състезания и 

конкурси 

6.Педагогически постижения – 5 точки 4,50 5,00 Доклад на УК за квалификационна дейност; 

Грамоти на ученици от състезания и конкурси; 

Общо за дейност „Обучение и учене”  36,05 36,65   



 



Оценяване на постиженията в област 
 „Училищно партньорство” 

Критерий Брой точки 

2012/13 

Брой точки 

2013/14 

Доказателствен материал 

1.Партньорство между преките 

участници в училищното 

образование – 7,50 точки 

5,90 6,5 Документация на МО, УК; 

Доклади на МО; Доклади на 

класните ръководители за 

проведени родителски срещи и 

тяхната посещаемост; Анкети с  

родителите. 

2.Външно партьорство – 7,50  

точки 

5,05 5,05 Сключени договори за 

провеждане на производствена 

практика на ученици на реални 

работни места; Протоколи от 

ДИ за ПК; Договори за дарения 

Общо за област „Училищно 

партньорство” 

10,95 11,55   



 



Общ брой точки по областите за 
самооценяване 
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ПГИ 

2012/13 

точки 

 за  

 ПГИ 

2013/14 

общ 
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точки 
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 ПГИ 
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25 23,25 23,5 20 15,90 16,40 40 36,05 36,65 15 10,95 11,55 





Общ брой точки   от всички области  

Общ брой точки   
от всички области  

Общ брой точки  от 
всички области за 
ПГИ 2012/13 

Общ брой точки  от 
всички области за 
ПГИ 2013/14 

100 86,15 88,10 



 

От 81 до 100 

точки 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 

От 61 до 80 точки 
МНОГО ДОБРО 

 

От 41 до 60 точки ДОБРО 

От 21 до 40 точки 
СРЕДНО 

Под 20 НИСКО/СЛАБО 

СКАЛА НА КРАЙНАТА 

ОЦЕНКА 

от самооценяването на 

професионалното 

образование и обучение 

86,15 87,60 
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всички области 

Общ брой точки  от 
всички области за ПГИ 

2012/13

Общ брой точки  от 
всички области за ПГИ 

2013/14

Общ брой точки от всички области

86,15 88,10 


