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ДОКЛАД 

от проведено самооценяване  

на Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан 

за учебната 2020/2021 година 

I. ЦЕЛИ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 

   Основните цели за провеждане на самооценяването на 

професионалното образование и обучение в ПГСС гр. Чирпан за 

учебната 2020/2021г. бяха: 

- оценяване на  средата, в която функционира професионалната 

гимназия, за очертаване на областите, които се нуждаят от 

подобряване; 

- придобиване на цялостна представа за извършваните дейности в 

гимназията и набелязване на мерки за тяхното подобряване; 

- оценка на добрите практики и разширяване на техния обхват; 

- развитие на иновациите; 

- реализиране на механизъм за мониторинг и контрол на ПОО 

- установяване на рисковете по отношение на качеството на ПОО; 

- Установяване на постигнатите от педагогическите специалисти 

резултати от дейността им; 

- Мотивиране на педагогическите специалисти за професионално 

усъвършенстване чрез повишаване на квалификацията; 
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- подобряване на сътрудничеството с родители, представители на 

бизнеса, обществени организации и институции в региона, имащи 

отношение към качеството на предлаганото ПОО в ПГСС; 

- Информиране на обществеността за получените резултати от 

проведеното самооценяване на качеството на предлаганото в ПГСС 

професионално образование и обучение. 

 

II.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА  СРЕДАТА, В КОЯТО ФУНКЦИОНИРА 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ 

1. Обща информация за училището 

- Име на училището: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО; 

- Тип финансиране:   Общинско 

- Възраст на учениците: от 14 до 20 години 

- Име на директора: Таня Генова Тотева 

- Адрес на училището:  

Гр. Чирпан 

Община Чирпан 

Област Стара Загора 

Улица „ Георги Димитров“, № 78 

2. История на училището 

      Професионална гимназия по селско /ПГСС/ е  училище със 79-

годишна история и традиции, чието начало е поставено през 1942година, 

когато се създава Държавното мъжко практическо земеделско училище.  

   От учебната 2019-2020 година ПГСС е ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ , 

използвайки проекто - базирано обучение, където ученето се случва по 

пътя на представяне на решението. 

   Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Чирпан e водещо 

професионално учебно заведение, единственото в региона обучаващо 

кадри в областта на селското стопанство, икономиката, туризма и 

машиностроенето. Като училище с дългогодишна история и утвърден 

авторитет, ПГСС предлага висококачествена общообразователна и 
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професионална подготовка, формира национални и общочовешки 

добродетели, дава възможност за успешна професионална реализация. 

    Училището работи за цялостното интелектуално израстване на своите 

ученици, задава високи стандарти за духовен живот в условията на 

глобализиращия се свят, разгръща възможностите им за саморазвитие и 

самоусъвършенстване.  

   Визията на ПГСС е съобразена с мотото: „Ученици, имащи успех днес - 

подготвени за утрешния ден!“ 

   Подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на 

селското стопанство, икономиката, туризма и машиностроенето води до 

създаване на уверени в своите умения и знания личности, готови да 

приемат предизвикателствата на съвремието. 

   Нашата мисия е: „Качествено професионално образование – инвестиция 

в  бъдещето на България!“ 

    ПГСС, град Чирпан е училището с най-много одобрени за финансиране  

проекти, като 18 от тях са по европейските програми „Учене през целия 

живот“ и „Еразъм +“, реализирани в Германия, Италия, Испания, 

Португалия, Румъния, Турция, Унгария, Австрия.  

    Сградата на ПГСС, град Чирпан е реновирана със средства от МФ 

„Козлодуй“ и разполага с 20 съвременно оборудвани учебни кабинети по 

общообразователна и професионална подготовка, два компютърни 

кабинета, модерни кабинети по селски туризъм и ресторантьорство, 

лаборатории по:електротехника; трактори и автомобили; учебни 

работилници по селскостопански машини; диагностика и ремонт; 

металорежещи машини; комбайни, автентична битова стая, репетиционна 

зала за подготовка на тържества, модерна конферентна зала, богата 

библиотека с над 11 000 тома, библиотечно- информационен център, 

медицински кабинет, фитнес зала, павилион за закуски. 

      През настоящата учебна година започна доизграждането на модерен 

физкултурен салон с целеви средства предоставени ни от МОН. Планира 
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се до края на 2021г. салонът да бъде готов и в него учениците да 

провеждат ефективно часовете по физическо възпитание и спорт. 

   Наличният автомобилен и машинно-тракторен парк се модернизира, 

съобразно съвременните изисквания и дава възможност за безплатна 

подготовка на водачи на МПС – кат.“В“, „ТкТ“, „Твк“ и „Твк-з“. 

     По НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул“ 

Модернизация на системата на професионалното образование“, дейност 1 „ 

Модернизиране на материално-техническата база“ и със средства от 

бюджета на ПГСС, бе изградена и оборудвана с макети, тренажори и 

симулатори нова лаборатория по трактори  и автомобили, и 

електротехника. 

    ПГСС подпомага учениците да развиват своите умения и таланти чрез 

участие в различни извънкласни форми -  екоклуб, футболен клуб, клуб 

гражданско образование, танцова формация „Хорце“, ученически 

младежки съвет, театрално студио, като доказват своите способности в 

множество национални, областни и общински състезания, литературни и 

рецитаторски конкурси, изложби, градски тържества. Поради 

извънредните епидемиологични мерки в условия на пандемия, не се 

проведе традиционната благотворителна, дегустационна вечер на вина от 

Чирпанския регион, както и изложението „Бит и традиции в чирпанския 

край“, а Панаирът на професиите бе представен семпло.    

 Учениците могат да кандидатстват за различни по вид стипендии, а 

обучаващите се  в професия „Машинен техник“ и „Машинен оператор“, 

получават и стипендия от завод „Бъдещност“.  

    В своята 79-годишна история, училището е доказало своя 

професионализъм, защитило е своите приоритети и адекватността на 

предлаганите професии, чрез които учениците след време могат със 

самочувствие и натрупан опит да стъпят на пазара на труда. 

   Професионална гимназия по селско стопанство е мястото, където в 

годините стотици момичета и момчета развиват и откриват себе си, 

ангажират се с благородни каузи и разбират,  че светът е едно интересно 
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място, пълно с предизвикателства, които трябва да бъдат преодолявани със 

знания и любов!  

   Ние пазим паметта на тези, които са били преди нас и се отнасяме с 

доверие на  идващите след нас. 

 

3. Ученици 

3.1 Брой 

   За учебната 2020/2021г в ПГСС броят на учениците бе: 354 в дневна  и 

9 в самостоятелна форма на обучение по следните професии и 

специалности: 

- Професия „Ресторантьор„ , специалност „Производство и 

обслужване в заведенията за хранене и развлечения“; 

- Професия „ Електромонтьор“, специалност „Електрообзавеждане на 

транспортна техника“; 

- Професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с 

ЦПУ“; 

- Професия „Машинен оператор“, специалност „Металорежещи 

машини“; 

- Професия „ Техник на селскостопанска техника“, специалност „ 

Механизация на селското стопанство“; 

- Професия  „Монтьор на селскостопанска техника“ , специалност „ 

Механизация на селското стопанство“; 

- Професия „Техник-растениевъд“, специалност „Трайни насаждения“; 

- Професия  „ Растениевъд“, специалност „ Растителна защита“ ; 

- Професия  „ Организатор на туристическа агентска дейност“ , 

специалност „ Селски туризъм“;  

- Нова за учебната година  професия „ Техник по транспортна 

техника“, специалност „Автотранспортна техника“. 

Обучението на учениците по различните професии и специалности 

за учебната 2020/2021г. се проведе по 9типови учебни плана и 12 

училищни учебни плана . 
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3.2 Ученици със специални образователни потребности – 4 броя 

3.3  Ученици с асоциално поведение - 0 

            3.4  Присъствия:  

- Общ брой отсъствия по уважителни причини – 9 775, средно на 1 

ученик 27,56 отсъствия; 

- Общ брой отсъствия по неуважителни причини – 5999, средно за 1 

ученик -16.95 отсъствия; 

- Общ брой отсъствия – 15774, средно на 1 ученик- 44.57 отсъствия 

 

Брой отсъствия по уважителни причини 
VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг IXа IXб IXв Xа Xб Xв XIа XIб XIв XIIа XIIб 

602 372 584 479 528 1789 1273 225 383 659 474 1010 199 507 691 

 

Брой отсъствия по неуважителни причини 
VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг IXа IXб IXв Xа Xб Xв XIа XIб XIв XIIа XIIб 

511 88 706 1186 341 308 621 286 510 569 125 132 65 307 244 

 

 

3.5.  Преместени и отпаднали  ученици – общо 41, от тях 

- Брой  ученици, които са се отказали от обучение – 19; 

- Брой ученици, които са заминали в чужбина – 1; 

- Брой ученици, преминали в самостоятелна форма на обучение – 10; 

- Брой ученици, преместени в друго училище -11. 

Причини за отпадане- 

     - недостатъчен родителски контрол /много от родителите са извън 

страната/; 

     -  Смяна на местожителство; 

     -  проблеми между родителите в семейството; 

     - голяма част от родителите на деца от ромски произход  не им 

позволяват да посещават учебни занятия; 

- ранно встъпване в брак на ученици от ромски произход; 

- липса на ефективни законови мерки.  

 

През учебната 2020/2021г. са наложени следните санкции: 

- със забележка  -23 ученика; 
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- с предупреждение за преместване в друго училище – 58 ученика; 

- с преместване в друго училище- 7; 

- с преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение- 10 

 

3.6  Продължаващо обучение 

- Брой завършили ученици- 24 

- Брой придобили степен на професионална квалификация- 22 

- Процент завършили средно образование, приети във висши училища 

-25 %. 

 

4 Постижения на учениците 

4.1. Данни от държавните зрелостни изпити 

Държавен зрелостен изпит Среден успех 

Български език и литература Среден 3.45 

Втори държавен зрелостен изпит- биология и 

здравно образование 

Добър  4.41 

Втори държавен зрелостен изпит- английски 

език 

Среден 3,25 

 

4.2 Данни от държавните изпити за придобиване на професионална 

квалификация: 

Държавен квалификационен изпит Среден успех 

Теория на професията Ресторантьор-  Добър 4.44 

Техник на ССТ – Добър 3,88 

Практика на професията Ресторантьор  Много добър -5,36 

Техник на ССТ  Много добър- 4,21 

 

4.3 Постижения на учениците в края на учебната година: 

Клас/ паралелка Среден успех 

VIIIа Добър 3,71 

VIIIб Добър 4,47 

VIIIв Добър 3,55 

VIIIг Среден 3,29 

IXа Добър 4,38 

IXб Добър 3,67 

IXв Среден 3,33 

Xа Много добър 4,61 
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Xб Добър 4,24 

Xв Добър 3,96 

XIа Много добър 5,45 

XIб Добър 4,24 

XIв  Много добър 4,67 

XIIа Много добър 4,6 

XIIб Добър 4,05 

 

5.   Персонал 

5.1. Педагогически специалисти 

Общ брой – 32 

По групи: 

учители Педагогически 

съветник учител старши 

учител 

Главен учител 

12 15 1 1 

 

По вид образователно-квалификационна степен: 

Средно 

образование 

Професионален 

бакалавър 

Бакалавър Магистър 

0 5 7 20 

 

Учители с професионално-квалификационна степен (ПКС) 

пета четвърта трета втора първа 

13 1 2 4 1 

 

Външни лектори : 1 брой 

Управленски персонал   (заместник-директори)- 2ма (  по учебно-

производствена и по учебна дейност). 

Съотношение учител: ученици- 32 : 354 

5.2. Непедагогически персонал 

Длъжност Образование Брой 

Главен счетоводител Бакалавър 1 

Счетоводител-касиер Средно специално 1 

ЗАС Бакалавър 1 

Домакин средно 1 

Шофьор автобус Средно специално 2 
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Чистач/хигиенист Средно 4 

Продавач закуски и 

напитки 

Средно 1 

Общ работник средно 1 

Образователен медиатор средно 0,5 

ОЩО 12,5 

 

6. Финанси 

Приходи за учебната 2020/2021г. година: 

От финансиращия орган (първостепенния 

разпоредител с бюджетни кредити) 

1 660 004 лв. 

Допълнително финансиране 293 781 лв. 

Собствени приходи от: 

- Продукция и услуги 

- Наем на земя; 

- Дарения, спонсорство 

- Дарения в натура 

 

16842 лв. 

15423 лв. 

1168 лв. 

10980 лв. 

Други 415 508 

Общо: 2 413 706 

 

Разходи: 

Персонал 979 213  лв. 

Осигурителни вноски 201 539 лв. 

Дидактически средства 7 348 лв. 

Технически средства 64 477 лв. 

Консумативи 37 445 лв. 

Капиталови разходи 386 990 

Общо 1 677 012 

На един ученик 4737.32 лв. 

 

 

 

7. Материално-техническа база 

 

Кабинети по общообразователна подготовка 11 

Кабинети по професионална подготовка 9 

Компютърни кабинети 2 

Лаборатории 2 
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Учебни работилници 4 

Кабинети на администрацията 7 

Учителска стая 1 

Физкултурен салон 0 

Библиотека 1 

Информационен център 1 

Актова зала 1 

Репетиционна зала 1 

Фитнес зала 1 

МПС 

-автобуси 

-леки автомобили 

- различни видове трактори и селскостопански 

машини 

 

2 

2 

12 

Компютри  11 

Лаптопи  90 

Мултимедии за обучение 24 

Таблети 9 

 

Учебният корпус и останалите сгради са разположени на площ  

от  82 дка. Учениците провеждат голяма част от часовете по учебна и 

производствена практика, отглеждайки селскостопански култури и лозя на 

площ от  105 дка земя. 

Общото състояние на материално-техническата база е добро. Най-

наложащо е  завършването на строителството на  физкултурния салон и  

модернизиране на част от кабинетите и лабораториите. 

 

8. Друга информация 

8.1. Форми на обучение 

- Дневна; 

- Самостоятелна 

- Комбинирана 

8.2. Организация на учебния ден – полудневна 

8.3. Здравно обслужване и безопасност на учениците 
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В училището има назначено медицинско лице- медицинска 

сестра, която 4 дни в седмицата окозва помощ на болните или пострадали 

ученици и персонал. 

8.4. Пожарна и аварийна безопасност 

8.5. Извънкласна и извънучилищна дейност 

8.6. Други услуги, които предлага училището 

ПГСС разполага с разрешителни и предлага обучение за 

придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника, 

категория Твк и категория Твк-З. 

 

5 ИЗСЛЕДВАНИ ОБЛАСТИ  И КРИТЕРИИ  

   В ПГСС за шеста учебна година се провежда самооценяване на 

качеството на професионалното образование, като след първото цялостно 

самооценяване за учебната 2012/2013г., последваха през 2013/2014г. 

самооценяване в област: „ Училищна среда“ и през 2014/2015г. – в област „ 

Училищно партньорство“. През учебна 2015/2016г., във връзка с 

промяната на областите на оценяване и критериите, съгласно Наредба №2 

от 8.09.2015г. на министъра на  образованието и науката, отново 

извършихме цялостна самооценка. След отпадане на Наредба № 2 и 

извършени други нормативни промени през учебната  2019/2020 и 

2020/2021 учебна година извършихме отново цялостно самооценяване  по 

следните области и критерии: 

   Област- Управление на институцията 

Критерии: 

- Ефективно разпределяне , използване и управление на човешките, 

материалните и финансовите ресурси за повишаване на качеството в 

ПГСС; 

- Лидерство; 

- Стратегии и планиране; 

- Взаимодействие на всички заинтересовани страни. 

 

Област-Образователен процес 

 

Критерии:  

- Обучение, възпитание, социализация; 
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- Образователни резултати, като се отчита индивидуалния напредък на 

всяко дете; 

- Подкрепа на деца и ученици със специални образователни 

потребности“; 

- Превенция срещу отпадане от системата на образованието. 

 

6 . ИЗПОЛЗВАН ИНСТРУМЕНТАРИУМ,  ПОЛУЧЕНИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ САМООЦЕНЯВАНЕТО И АНАЛИЗ НА ТЕЗИ 

РЕЗУЛТАТИ 

  ОБЛАСТ 1- Управление на институцията 

1.1 Критерий  - Ефективно разпределяне , използване и 

управление на човешките, материалните и финансовите 

ресурси за повишаване на качеството в ПГСС; 

1.1.1 Ефективно разпределяне, използване и управление на 

човешките ресурси за повишаване на качеството в ПГСС 

 

ПОКАЗАТЕЛ 1- Спазване на трудовото законодателство 

Източник на информация- справки за сключените трудови договори и 

процедурите при назначаване, промяна и прекратяването им; Образец 1; 

длъжностните характеристики на персонала и тяхното съхраняване; анкета.  

  От анализа на предоставените документи, в които е обективирана 

училищната политика за подбор, назначаване, съкращаване, 

възнаграждение, награди, кариерно развитие на персонала, могат да се 

направят следните изводи: 

- Сключването, изменението и прекратяването на трудовите 

правоотношения се осъществява при спазване на всички изисквания 

съгласно КТ и подзаконовата уредба;  

- При назначаване се съблюдават изискванията и предвидените 

ограничения за заемане на съответната длъжност. В училище всички 

учители и обслужващ персонал отговарят на изискванията за заемане на 

съответната длъжност;   

- Спазват се необходимите изисквания по отношение на необходимите 

документи при сключване на трудов договор, изискващите се последващи 
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действия- регистриране в НАП и др., изменение на трудовите 

правоотношения, прекратяване; 

- Персоналът е осигурен с актуални и съобразени с нормативните 

изисквания длъжностни характеристики. Всички са подписани от 

съответните лица и се съхраняват в досиетата им; 

- Няма пропуски и нарушения на трудовото законодателство, 

установени по съдебен или друг ред. 

   ПОКАЗАТЕЛ 2 –Наличие на ясна кадрова политика, съдържаща 

обективни критерии за подбор, назначение, съкращаване, 

възнаграждения,дисциплинарна отговорност,награди,кариерно 

развитие 

   Източник на информация- плана за управление и развитие на 

ПГСС; Вътрешни правила за работна заплата; анкета, анализ за дейността 

на училището за учебната 2020/2021г и за контролната дейност на 

директора и заместник-директорите; заповеди на директора. 

 

Анализът покачва , че: 

-  кадровата политика на ръководството на училището е ясна, 

прозрачна и коректна. В плана за управление и развитие на ПГСС са 

разработени вътрешни правила за подбор, назначаване, съкращаване и 

кариерно развитие на персонала; 

- В случаи на нарушение на трудовата дисциплина и неспазване на 

нормативните разпоредби от персонала се търси дисциплинарна 

отговорност, при съблюдаване  на реда и процедурите, съгласно КТ. За 

обследвания период са наложени дисциплинарни наказания на 2ма членове 

на колектива, 1 преподавател и 1 чистач- предупреждение за уволнение. 

- Разработени са и коректно се прилагат вътрешни правила за 

работната заплата, съобразени с действащата нормативна уредба в 

системата на образованието; 

- В ПГСС се прилага политика за стимулиране и насърчаване на 

работещите в нея чрез разработени критерии в ВПРЗ за награждаване. За 

учебната 2020/2021г. са наградени   18 броя учители и служители. 

- В гимназията се прилага ясен механизъм за оценяване на 

постигнатите резултати от труда на персонала; 
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- Кариерното развитие на педагогическите специалисти се 

осъществява при ясни правила. 

   ПОКАЗАТЕЛ 3 – Оптимална структура на персонала- обезпечаване с 

необходимите педагогически специалисти, целесъобразно 

разпределение на нормите за преподавателска работа; осигуряване на 

необходимия непедагогически персонал.  

   Източник на информация-  Образец 1; заповед на директора за 

лекторски часове; справка по НП „ Без свободен час“. 

Изводи: 

- Образователният процес в училище е обезпечен в оптимална степен с 

необходимите педагогически специалисти  - 31 на трудов договор към 

училище и един по втори трудов договор; 

-  Нормите за преподавателска работа са разпределени съобразно 

квалификацията на персонала; 

- Обезпечено е и предоставянето на необходимата обща и 

допълнителна подкрепа на учениците в училището- назначени са 

педагогически съветник и медиатор.  

- Непедагогическия персонал e достатъчен за осигуряване на 

оптимални условия за обучение, възпитание и социализация на учениците 

в училището – 12.5 щатни бройки. 

   ПОКАЗАТЕЛ 4 – Създадена ефективна организация на труда, баланс 

между работа и почивка, позитивен организационен климат. Условия 

за сътрудничество, ефективна комуникация и взаимодействие. 

Текучество на персонала. 

     Източник на информация- Правилник за вътрешния трудов ред; 

Правилник за дейността на ПГСС; справка за текучество на персонала за 

2020- 2021 година; извършени проверки от различни институции; анкети. 

Изводи:  

- В училището е създадена ефективна организация на труда и 

оптимални условия за сътрудничество, комуникация и взаимодействие; 
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- На всички педагогически специалисти е осигурен достъп до 

нормативни документи за осъществяване на дейността им; 

- От страна на ръководството се осъществява необходимия баланс 

между работа и почивка на персонала; 

- Създаден е позитивен организационен климат, който мотивира 

персонала и спомага за осигуряването на благоприятни и пълноценни 

условия за обучение, възпитание и социализация на учениците в 

училището.  

- Има малко текучество на персонала, но то е по обективни причини / 

един пенсиониран, двама напуснали по собствено желание- след първи 

срок и в края на годината и медиатора, на който му изтече срока на 

договора и не бе подновен. 

   ПОКАЗАТЕЛ 5 – Наличие на система за повишаване на 

професионалната компетентност и квалификация на персонала – 

разработени правила за участие на персонала в квалификационна 

дейност и механизми за финансова подкрепа. 

    Източник на информация- план за управление и развитие на ПГСС; 

информация за дейността на комисията по квалификационна дейност за 

учебната 2020/2021г.; анкета; справка за изразходвани средства за 

квалификация на директора и педагогическия персонал за учебната  

2020/2021г; планове и отчети на методическите обединения в ПГСС. 

Изводи: 

- В ПГСС са създадени оптимални организационни условия и 

финансова подкрепа за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти, с цел професионално усъвършенстване и повишаване на 

качеството на предоставяното образование; 

- Правилата за участие в квалификационна дейност са ясни и 

коректни; 

- Създадени са условия за оказване на организационна и методическа 

подкрепа. 

   ПОКАЗАТЕЛ 6 – участие на педагогически специалисти в 

квалификационни дейности. 
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   Източник на информация - справка за получените квалификационни 

кредити от педагогическите специалисти за учебната 2020/2021г.; 

информация за дейността на комисията по квалификационна дейност за 

учебната 2020/2021г.; анкети. 

Изводи: 

- Педагогическите специалисти от училището повишават системно 

квалификацията си по програми, пряко свързани с професионалната им 

дейност; 

- Броят на придобитите квалификационни кредити от всички 

педагогически специалисти за периода на самооценяване, надвишават 

многократно минималните изисквания. 

   ПОКАЗАТЕЛ 7- Развита и работеща система за вътрешно-училищна 

квалификационна дейност. 

   Източници на информация - информация за дейността на комисията по 

квалификационна дейност за учебната 2020/2021г.; анкети; присъствени 

списъци. 

Изводи: 

- В училището се осъществява ефективна вътрешноинституционална 

квалификационна дейност, във форми на която са включени всички 

педагогически специалисти; 

-  Осъществява се по актуални теми и е съобразена с приоритетите и 

стратегията за развитие на училището; 

- Минималният годишен задължителен брой часове за вътрешно- 

институционална квалификация / 16 академични часа/ е изпълнен. 

   ПОКАЗАТЕЛ 8 – регулярна оценка на влиянието и ефективността на 

програмите за квалификация и усъвършенстване на персонала. 

    Източник на информация- констативни протоколи от проверка на 

уроци на директора и заместник-директорите. Демонстрирани дигитални 

компетентности. 

Изводи: 
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- Ефективността на проведените квалификации и приложението на 

наученото в практиката се проследява регулярно, чрез проверка на уроци, 

както присъствено, така и в ОРЕС. 

-  В преобладаващата част от случаите резултатите от наблюденията 

се анализират и се използват като база за последващо планиране на 

квалификационната дейност. 

ПОКАЗАТЕЛ 9 – Прилагане в практиката на портфолио на 

педагогическите специалисти. 

Източник на информация - портфолиата на педагогическите 

специалисти; анкета. 

Изводи: 

- Педагогическите специалисти в училище са запознати с 

изискванията по отношение на наличието и съдържанието на 

професионалното им портфолио; 

- От страна на ръководството на ПГСС се проявява взискателност за 

неговото системно поддържане и отразяване на постигнатите от 

педагогическите  специалисти компетентности. 

   ПОКАЗАТЕЛ 10 – Оказване на подкрепа и помощ на новоназначени 

педагогически специалисти /наставничество, обучение/. 

Източник на информация- доклади на методическите обединения; 

годишен доклад; годишен план на ПГСС.; анкети. 

Изводи:  

- В училището е изградена ефективно работеща система за 

наставничество; 

- На педагогическите специалисти без или с малък професионален 

опит се оказва своевременна и адекватна  подкрепа, в т.ч. превантивен 

контрол от страна на ръководния екип; 

- Ръководния екип полага усилия младите педагогически специалисти 

превантивно да бъдат включени в обучения за развитие на 

професионалната им компетентност. 

http://www.pgss-chirpan.com/
mailto:pgss_ch@abv.bg


                    ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

                 адрес: бул. „Георги Димитров” №78 тел.:0416/93123, факс:0416/92413  

    www.pgss-chirpan.com , e-mail: pgss_ch@abv.bg  
  
  

18 
 

    ПОКАЗАТЕЛ 11- Насърчаване на персонала за иновации, за 

създаване, популяризиране и обмяна на ефективни педагогически 

практики. 

   Източник на информация – вътрешни правила за работна заплата; 

отчет за дейността на методическите обединения; анкети. 

Изводи: 

-        ПГСС е иновативно училище и част от учителите прилагат проектно-

базирано обучение, което е иновацията; 

- В училището е създаден механизъм за насърчаване на новаторството 

и подкрепа на училищни иновации; 

- Преобладаващата част от педагогическите специалисти в училището 

са привлечени и ангажирани с прилагането на съвременни методи на 

преподаване и учене и имат добри собствени практики; 

- В училището е изградена система за проучване, адаптиране и 

прилагане на чужд опит, както и за обмяна на собствени педагогически 

практики; 

- В условията на пандемия се извършва обмяна на педагогически 

практики на училищно ниво, като за момента не се извършва такава 

обмяна  с други училища. 

   ПОКАЗАТЕЛ 12 – Сътрудничество и взаимодействие със структури 

на синдикални организации в училището. 

   Източник на информация – Правилник за вътрешния трудов ред; 

Вътрешни правила за работна заплата; Правилник за дейността на 

училището;   Бюджета на ПГСС; Правилник за безопасни условия на труд 

и учене; План за квалификационната дейност; Етичен кодекс; Критерии за 

заплащане на труда – за постигнати резултати от труда на педагогическите 

специалисти; изработени критерии за заплащане на труда- за постигнати 

резултати от труда на непедагогическия персонал за учебната 2020-2021г.; 

анкети. 

Изводи:  
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- Осъществява се ефективно и действено сътрудничество със 

структурите на синдикалните организации в училището- в областта на 

стратегическото и оперативното планиране, квалификацията и 

материалното стимулиране на персонала, условията на труд, материалната 

среда и др.; 

- В училището е подписан колективен трудов договор, който стриктно 

се изпълнява. 

1.1.2  Ефективно разпределяне, използване и управление на 

материалните ресурси за повишаване на качеството в ПГСС 

   ПОКАЗАТЕЛ 1 – Опазване, поддържане и обновяване на материално-

техническата база; извършване на своевременни ремонтни дейности. 

   Източник на информация – справка за извършени ремонтни дейности 

за учебните  2020/2021г. и стойността на дейностите; анкети; Правилник за 

вътрешния трудов ред. 

Изводи: 

- Материално-техническата база се опазва и поддържа в оптимално 

състояние; 

- Елементи от нея системно се модернизират и/или се изграждат/ 

усъвършенстват/ помещенията за учене, спорт и отдих; 

- Извършват се своевременни ремонти, без да се нарушава учебния 

процес. 

   ПОКАЗАТЕЛ 2 – Изградена безопасна, здравословна и подкрепяща 

среда- достъпна архитектурна среда, пропускателен режим, видео 

наблюдение, медицински кабинет, ресурсен кабинет и др. 

    Източници на информация – справки. 

Изводи: 

- В училището са създадени сигурни, безопасни и здравословни 

условия за обучение, възпитание и труд; 

- Училището е обезпечено с надежден пропускателен режим и 

видеонаблюдение на над 50% от сградата и двора на училището; 
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- През целия учебен ден / 4 дни в седмицата/ функционира 

медицински кабинет с квалифицирано медицинско лице; 

- Обособен и оборудван е ресурсен кабинет за индивидуална и групова 

работа с ученици със СОП; 

- Няма осигурен архитектурен достъп, както до входа на училището, 

така и до останалите етажи и помещения за ученици и лица с увреждания. 

   ПОКАЗАТЕЛ 3 –Оборудване и поддържане на функционални и 

модерни класни стаи, кабинети, работилници, лаборатории и др. 

   Източници на информация- анкети; справки за закупеното оборудване, 

учебни помагала на кабинетите и лабораториите. 

Изводи: 

- Оборудването на кабинети, класни стаи и други учебни помещения 

съответства на съвременните условия в добра степен; 

- Влагат се усилия и за естетизация на средата; 

- Осигурени са необходимите технически и дидактически средства за 

провеждане на образователния процес и за професионално обучение. 

   ПОКАЗАТЕЛ 4 – Достъп до интернет и библиотечно- 

информационно осигуряване. 

Източници на информация- анкети; справка 

Изводи: 

- В цялата сграда на училището, работилниците и дворното 

пространство е осигурен постоянен достъп до интернет.  

- В училището функционира библиотека, като фондът непрекъснато се 

обновява;  

- Създадена е добра организация за библиотечно-информационното 

осигуряване на учениците. 

ПОКАЗАТЕЛ 5 – Осигурени канцеларски материали и консумативи 

за целите на образователния процес и административната 

дейност. 

Източници на информация – анкети 
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Изводи: 

- Образователният процес и административната дейност са 

обезпечени с всички необходими консумативи и канцеларски материали, 

но е необходимо закупуването на още една копирна машина в учителската 

стая и повече консумативи за нея. 

   ПОКАЗАТЕЛ 6 – Създаване и поддържане на училищен архив, при 

спазване на нормативните изисквания. 

Източник на информация – протокол от извършена проверка от 

16.06.2020г.; заповеди на директора на ПГСС. 

Изводи: 

- В училището са създадени оптимални условия за организиране, 

обработване, експертиза, съхраняване и използване на документите на 

хартиен носител, както и за съхраняване на документите в електронен 

формат; 

- Училищният архив е много добре организиран. Неговото 

поддържане се осъществява от определени длъжностни лица, които са 

напълно запознати с нормативните изисквания. 

1.1.3 Ефективно разпределяне, използване и управление на 

финансовите ресурси за повишаване на качеството в ПГСС 

   ПОКАЗАТЕЛ 1 – Планиране на бюджета на училището, съобразно 

нормативните изисквания и обвързано със стратегическите цели и 

приоритети на училището. 

Източници на информация – плана на бюджета за учебната 

2020/2021г. и неговото изпълнение; анкети; протоколи от заседания на 

обществения съвет и училищното настоятелство. 

Изводи: 

- Бюджетът на училището се планира, при отчитане на нормативните 

изисквания, обективните фактори и съобразяване със стратегическите цели 

и приоритети на училището; 
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- Отчита се становището на обществения съвет за разпределянето на 

бюджета по дейности и размери на капиталовите разходи; 

- Създадена е организация за проучване на мнението на 

заинтересованите страни / синдикати, училищно настоятелство, родители и 

др./ по въпроси свързани с финансовото управление на училището, в т.ч. 

планирането на бюджета и неговото изразходване. 

ПОКАЗАТЕЛ 2 – прилагане на ефективна система за финансово 

управление и контрол 

Източници на информация – Анализ на системата на СФУК; 

Изводи:  

- В училището са разработени и се актуализират ежегодно вътрешно-

училищни документи, които осигуряват прилагането на ефективна система 

за финансово управление и контрол; правила за работна заплата; 

процедури за предварителен контрол преди поемане на задължение и 

извършване на разходи; процедури за двоен подпис при валидиране на 

искане за поемане на задължение и извършване на разход; процедури при 

получаване на дарения и спонсорство; процедури за управление на 

финансови средства при изпълнение на проекти, правила за движение, 

документиране, осчетоводяване и архивиране на счетоводните документи; 

- Директорът упражнява системен контрол по прилагане на 

разработените процедури. 

    ПОКАЗАТЕЛ 3- Управление на бюджета при спазване на 

принципите на законосъобразност, добро финансово управление ш 

контрол. 

    Източници на информация: протоколи от общи събрания; протоколи 

от заседания на Обществения съвет; Протоколи от заседания на 

Училищното настоятелство; сайта на училището; Тримесечните отчети за 

изпълнение на бюджета; анкети. 

Изводи: 
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- Осигурено е законосъобразно, целесъобразно, икономично и 

прозрачно разходване и отчитане на финансовите средства в определените 

срокове и пред определените инстанции; 

- За периода на самооценяване не е допуснато просрочване на 

финансови задължения; 

- Осигурени са всички регламентирани и договорени 

плащания на персонала; 

- На сайта на училището е публикувана информация за 

бюджета, отчети по тримесечия, полугодия, календарна година и др. 

изисквани документи и процедури, свързани с финансовото управление на 

училището. 

   ПОКАЗАТЕЛ 4 – Разработени процедури по постъпване и разходване 

на извънбюджетни средства 

   Източници на информация: СФУК, заповед за комисия по даренията 

Изводи: 

- В училището са разработени процедури по постъпване и разходване 

на извънбюджетни средства от дарения, спонсорство, наеми, проекти и др.; 

- Предвидени са индикатори за контрол и са осъществени всички 

дейности за тяхното изпълнение. 

1.2.  Критерий:  ЛИДЕРСТВО 

   ПОКАЗАТЕЛ 1- Качества и компетентност на директора, 

съответстващи на професионалния му профил. Продължаващо  

усъвършенстване и развитие на лидерски умения.  

   Източник на информация- справки за базисна и текуща квалификация, 

за участие в обучения, карта за самооценка на директора.  

  От анализа на предоставените документи, от които са видни базисната и 

текуща квалификация, участие в обучения, продължаващо  

усъвършенстване и развитие на лидерски умения, могат да се направят 

следните изводи: 
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1. Директорът притежава в много висока степен академична, 

организационна, комуникативна и административна компетентности, както 

и умения за управление на ресурсите. 

2.  Г-жа Тотева е магистър, придобила е 1-ва ПКС. Системно се 

включва във форми на продължаваща квалификация, с насоченост към  

усъвършенстване и развитие на лидерските си умения.  

 

     ПОКАЗАТЕЛ  2 – Умения на директора за определяне на 

стратегическите приоритети на училището и наличие на ясна визия 

за неговото развитие в дългосрочен, средносрочен и краткосрочен план. 

     Източник на информация – анкетни карти, карти за самооценка на 

директора, на заместник- директора по учебната дейност и заместник- 

директора по учебно-производствената дейност, Стратегия за развитие с 

план за действие. 

    От анализа на предоставените документи, от които са видни уменията на 

директора и на ръководния екип за стратегическо планиране, могат да се 

направят следните изводи: 

- Директорът и ръководният екип притежават умения за стратегическо 

планиране, придобити чрез целенасочени обучения и развити в практиката; 

- В процеса на планиране са привлечени и други  педагогически 

специалисти; 

- В училището има стратегия за развитие, с определени визия, мисия и 

цели. Изготвен е план за действие, включващ постижими цели, задачи и 

действия; 

- Стратегията и плана за действие са съобразени с приоритетите на 

национално, регионално и общинско ниво; 

- Планирането е извършено въз основа на анализ на вътрешните и 

външните фактори. 

 

   ПОКАЗАТЕЛ 3-  Ефективна политика на управление на качеството в 

институцията, мнение на учениците за качеството на 

образователните услуги и цялостната дейност на институцията. 
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   Източник на информация – анкетни карти учители, анкетни карти 

ученици, карти за самооценка на директора, заместник директора по 

учебната дейност и заместник директора по учебно-производствената 

дейност, разработени процедури, критерии, показатели, инструменти за 

самооценяване. 

  От анализа на предоставените документи, от които са видни 

ефективността на политиката за управление на качеството и мнението на 

учениците за качеството на образователните услуги и цялостната дейност 

на институцията, могат да се направят следните изводи: 

1. Налице е задълбочено познаване, разбиране и прилагане на 

изискванията за управление на качеството.  

2. Формирана е работна група по самооценяването с ясно определени 

задължения.  

3. Разработени са приложими дейности, процедури, критерии, 

показатели, инструменти за самооценяване.  

4. В процеса на самооценяване са привлечени всички педагогически 

специалисти, ученици, родители, непедагогически персонал, партньори-

работодатели и други заинтересовани страни. 

5. Училището осигурява подходяща учебна среда за учене на 

учениците. 

   ПОКАЗАТЕЛ 4 – Умения на директора за обединяване на персонала и 

за формиране на чувство на принадлежност към училището. 

Оценяване на удовлетвореността на педагогическите специалисти и 

на непедагогическия персонал от начина на ръководене на ПГСС. 

   Източник на информация – анкетни карти педагогически специалисти, 

анкетни карти непедагогически персонал, карта за самооценка на 

директора. 

    От анализа на предоставените документи,  могат да се направят следните 

изводи: 

- Директорът притежава във висока степен умения за обединяване на 

персонала; 

- Директорът притежава във висока степен умения за формиране на 

чувство на принадлежност към училището; 
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- Педагогическите специалисти и непедагогическия персонал са доволни 

от начина на ръководене на ПГСС. 

 

   ПОКАЗАТЕЛ 5 - Изградена система от определени нива на 

управление с ясно откроени функции, отговорности и компетенции. 

Делегиране на правомощия и отговорност за осигуряване на 

ефективност на дейността. Изграждане на екипи, комисии, работни 

групи. 

   Източник на информация – анкетни карти, карта за самооценка на 

директора, длъжностни характеристики на директора, на заместник 

директора по учебната дейност и заместник директора по учебно-

производствената дейност, заповеди за създаване на екипи, -заповеди за 

създаване на комисии, заповеди за създаване на работни групи. 

    Изводи: 

- В училището е изградена ефективно функционираща система, 

включваща ясно определени права и отговорности, ниво на вземане на 

решения, йерархия и правила за съгласуване на решенията, делегиране на 

правомощия и отговорности; 

- Рационално се използват възможностите за формиране на екипи, 

комисии, работни групи. 

   ПОКАЗАТЕЛ 6 – Открити и прозрачни механизми за вземане на 

управленски решения, включващи заинтересовани групи, съобразно 

нивото на тяхната компетентност и правомощия. 

   Източник на информация – анкетни карти, карти за самооценка на 

директора, на заместник директора по учебната дейност и заместник 

директора по учебно-производствената дейност. 

   Изводи: 

- Вземането на управленски решения се осъществява открито и прозрачно; 

- Създадена е много добра организация за свеждане на взетите решения до 

знанието на заинтересованите лица за  сведение и изпълнение;  

- Осигурява се възможност за участие на заместник -директорите и другите 

заинтересовани лица, в процеса на вземане на решения, съобразно тяхната 

компетентност и правомощия; 
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- Определени решения, свързани с организацията на труда и социалните 

въпроси се съгласуват с представителите на синдикалните организации. 

   ПОКАЗАТЕЛ 7 – Ефективна контролна дейност, основана на 

взискателност и уважение към работещите в училището. 

   Източник на информация – анкетни карти, карти за самооценка на 

директора, заместник директора по учебната дейност и заместник 

директора по учебно-производствената дейност, план за контролната 

дейност на директора и на заместник директорите, протоколи от 

контролната дейност. 

Анализът показва следното:: 

- Контролната дейност, осъществявана от ръководството на 

училището, се основава на принципите на прозрачност, добронамереност, 

обективност, взискателност и уважение към персонала; 

- Реализира се системно чрез различни видове контрол и е съобразена 

с резултатите от извършена контролна дейност през минали учебни 

години; 

- На проверените лица се дава обратна връзка и подкрепа за 

усъвършенстване на дейността, при необходимост се приемат и 

корекционни действия; 

- Има добро съответствие между планиран и реализиран контрол; 

- Документирането на контролната дейност се осъществява при 

спазване на изискванията и сроковете, съгласно нормативната уредба. 

   ПОКАЗАТЕЛ 8 - Създадени условия за насърчаване на 

професионалните изяви, подкрепа на училищни иновации и работа по 

проекти. 

   Източник на информация – анкетни карти, карти за самооценка на 

директора, на заместник директора по учебната дейност и заместник 

директора по учебно-производствената дейност, разработени проекти. 

   От анализа на предоставените документи е видно, че: 

 - Професионалните изяви, иновативните подходи и работата по проекти се 

насърчават и стимулират ефективно чрез различни форми: при оценяване 

труда на педагогическите специалисти, морални и материални награди, и 

др. 
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   ПОКАЗАТЕЛ  9 – Успешно предотвратяване и при необходимост 

справяне с кризисни ситуации от различен характер. 

   Източник на информация – анкетни карти, карти за самооценка на 

директора, на заместник директора по учебната дейност и заместник 

директора по учебно-производствената дейност. 

Изводи: 

- Директорът създава организационен климат, в който възможностите 

за възникване на кризисни ситуации по субективни причини са 

ограничени до минимум; 

- При възникване на кризи от различен характер, директорът реагира 

адекватно и се справя в много висока степен. 

   ПОКАЗАТЕЛ 10 – Прилагане на механизми за мотивация и развитие 

на персонала. 

   Източник на информация – анкетни карти педагогически персонал, 

анкетни карти непедагогически персонал, карти за самооценка на 

директора, на заместник директора по учебната дейност и заместник 

директора по учебно-производствената дейност, Вътрешни правила за 

работната заплата, Карта за оценка на резултатите от труда, системата за 

наставничество на млади/ новоназначени педагогически специалисти, 

протоколи на ПС с решения за награждаване на учители. 

  Изводи: 

- Вътрешните правила за работна заплата и оценяването на труда се 

оценяват от работещите, като справедливи и мотивиращи за подобряване 

на собствената работа; 

- Осигурена е възможност и подкрепа за изяви на училищно и извън 

училищно ниво. Прилага се ясна и работеща система за награди и 

поощрения на персонала и за професионални постижения;  

- Прилага се система за наставничество на млади/ новоназначени 

педагогически специалисти. 

       Критерий Лидерство няма нужда от подобряване. 

1.3. Критерий: Стратегии и планиране 
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   Показател 1- Разработена е стратегия за развитие на училището, 

въз основа на анализ на силните и слабите страни в дейността на 

институцията и на постигнатите резултати, съобразени с 

националната, регионалната и общинска образователна политика  

   Източник на информация- Стратегия за развитие на ПГСС за 

периода 2021-2024г.; Двугодишен план на дейностите за изпълнение на 

стратегията за развитие на професионална гимназия по селско 

стопанство, гр. Чирпан за периода 2021-2022г.; Интервюта с директор, 

ЗДУД и ЗДУПД.  Качествен анализ на документи, свързани със 

стратегическото и оперативно планиране.  

  От направения анализ на събраната информация могат да се направят 

следните изводи:  

- Училището има изработена стратегия за развитие за периода 2021-

2024г. и двугодишен план за изпълнението й, въз основа на задълбочен 

SWOT анализ на постигнатите резултати, при отчитане на специфичните 

за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на 

предоставяното образование, в това число факторите на социалната среда. 

Стратегията е съобразена в оптимална степен с европейската, 

националната, регионалната и общинска образователни политики и със 

спецификата на училището. В стратегията са предвидени дейности, чрез 

които могат да бъдат постигнати поставените цели и приоритети;  

- Стратегическото планирани е съставено въз основа на ефективно 

анализиране, направените изводи и набелязаните мерки за подобряване 

при извършеното самооценяване на качеството на образованието в 

гимназията.  

- В стратегията точно и ясно са формулирани мисията и визията на 

институцията.  

- Стратегията се актуализира всяка година и е приета на ПС. 

Публикувана е на web-страницата на училището. 

   Показател 2 – Разработени планове за действие към 

стратегията, включващи постижими цели, задачи и дейности; реални 

и изпълними годишни планове, съобразени с училищните приоритети.  
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   Източник на информация - Двугодишен план на дейностите за 

изпълнение на стратегията за развитие на ПГСС, гр. Чирпан за 

периода 2021-2024г.; интервюта с директор, ЗДУД и ЗДУПД.  

Качествен анализ на документи, свързани със стратегическото и 

оперативно планиране.  

   Изводи: 

- За периода на самооценяването е изготвен оптимален план за действие, 

конкретизиращ дейностите по изпълнение на стратегията;  

- Включените цели са постижими, както и задачите и конкретните 

дейности;  

- Двугодишният  план е изцяло съобразен със стратегията за развитие на 

училищните приоритети. В него са включени и конкретни дейности и 

отговорни лица. Съобразен е  с изискванията за  личностното развитие на 

учениците в гимназията;  

- Двугодишният план е  одобрен от ПС и е достъпен до всички членове на 

училището. 

   Показател 3 – Извършено планиране на квалификационната 

дейност в училището, при отчитане на дефицитите и 

потребностите от обучение на педагогическите специалисти 

   Източник на информация – Интервюта с директор, ЗДУД, ЗДУПД и 

председателя на училищната комисия по квалификационна дейност .  

Качествен анализ на документи, свързани със стратегическото и 

оперативно планиране.  

Анализ: 

- В гимназията е сформирана комисията, чиято дейност  е насочена 

към повишаване на квалификацията с цел подобряване  на  качеството на 

учебно – възпитателния процес; 

- Има съставен план за дейността й;  
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- Проведени са 8 вътрешноинституционални квалификационни съвета 

и 1 изнесен, на които са разгледани различни теми свързани с нуждите на 

педагогическия колектив; 

-  Прави се обстойно проучване на предлаганите програми за 

квалификация.  Колективът участва с интерес при общите обучения, а и 

всеки избира теми за квалификация спрямо интересите и нуждите.   

Показател 4 – Разработване и приложение на училищни учебни 

планове, отговарящи на профила на училището и съобразени с 

потребностите на учениците. 

   Източник на информация – Интервюта с директор, ЗДУД и ЗДУПД.  

Качествен анализ на документи, свързани със стратегическото и 

оперативно планиране. Качествен анализ на училищните учебни 

планове, учебни програми, изготвени на училищно ниво. 

Изводи: 

- Училищните учебни планове са разработени въз основа на съответния 

рамков учебен план, съгласно Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния 

план и/или типов учебен план, съответстващ в най-голяма степен на 

профила на гимназията, възможностите за предоставяне на качествено 

образование и потребностите на учениците; 

- Осигурена е възможност за действителен избор на учениците на 

предмети от разширената професионална подготовка и ЗИП /за учениците 

от XII клас/ .  

   Показател 5 – Обезпечаване на образователния процес с 

разнообразни, адекватни и приложими учебни програми за разширена и 

допълнителна подготовка 

   Източник на информация – Интервюта с директор, ЗДУД и ЗДУПД.  

Качествен анализ на документи, свързани със стратегическото и 

оперативно планиране. Качествен анализ на училищните учебни 

планове, учебни програми, изготвени на училищно ниво. 

Изводи: 
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-  Разработените учебни програми от всички учители, 

преподаващи предмети от разширена професионална подготовка, са 

съобразени в оптимална степан с възможностите на учениците и техните 

интереси; 

-  Учебните програми за разширена професионална подготовка 

са съгласувани с ЗДУПД и са одобрени от директора в началото на 

учебната 2020-2021г.  

   Показател 6 – Вземане предвид на потребностите на учениците, при 

разработване на годишните тематични разпределения на  учителите.  

   Източник на информация – Качествен анализ на училищните учебни 

планове, учебни програми, изготвени на училищно ниво. 

Анализ: 

-  Всеки преподавател е планирал  работата си по 

съответния предмет, съгласно  учебния план и програма, като плана 

отговаря на изискванията за усвояване от учениците на определени 

ключови компетентности и умения, за придобиване на съответния вид 

подготовка.  

- Плановете на преподавателите са на електронен носител на 

достъпно място в учителската стая. 

   Показател 7 – Разработени правилници и програми, които са 

приложими, адаптирани и съобразени с условията, при които 

функционира училището и учениците, които се обучават в него.  

   Източник на информация – Интервюта с директор, ЗДУД и ЗДУПД.  

Качествен анализ на документи, свързани със стратегическото и 

оперативно планиране.  

Изводи 

- След анализ на информацията в гимназията е създадена 

прецизна и широко обхватна вътрешно училищна регламентация, която 

детайлизира нормативната уредба по въпроси предвидени за решаване на 

училищно ниво; 
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- Във висока степен са взети в  предвид условията, при които 

функционира училището и учениците, които се обучават в него; 

-  Правилниците и останалите документи, за които това се 

изисква, са съвместно разработени с представители на СО в гимназията; 

-   Разработените програми са съобразени с аспектите от 

функционирането на училището, които се нуждаят от планиране на 

дейности; 

- В плановете са включени осмислени, приложими и конкретни 

дейности, насочени към подобряване на качеството на предоставеното 

образование; 

-  Целият педагогически колектив е запознат с тях и са приети на 

ПС. 

Показател 8 – Наличие на работещи механизми за адаптиране 

на ученика към училищната среда.  

Източник на информация – Интервюта с директор, ЗДУД и 

ЗДУПД. 

-  От страна на всички преподаватели се полагат целенасочени и 

последователни усилия за адаптиране на ученика към училищната среда. 

Особено внимание се отделя на учениците, които за първа година се 

обучават в училището и това представлява преход между различни етапи в 

образованието им; 

-  Осъществява се пълноценно партньорство с родителите 

/настойниците/ на учениците.  Разяснява се правилника за дейността на 

училището, запознават се със задълженията и правата си разписани в 

същия правилник.  

   Показател 9 – Създадени възможности за включване на ученика 

в различни училищни общности в зависимост от интересите и 

потребностите му чрез предлагане на разнообразни извънкласни 

форми и дейности. 

   Източник на информация – Интервюта с директор, ЗДУД и ЗДУПД.  

Качествен анализ на вътрешноинституционални правилници и 

програми. Анкетно проучване на удовлетвореността на учениците. 
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-  В началото на всяка учебна година се правят анкети за 

проучване интересите на учениците след, което се сформират групи по 

интереси; 

-  В гимназията функционират над 7 клуба и групи. За празника 

на гимназията се  оформят щандове, където учениците имат възможност да 

покажат изработени сувенири, кулинарни деликатеси.  

   Показател 10 – Създадени условия за планиране и организация на 

форми на обща и допълнителна подкрепа, съобразно индивидуалните 

потребности на учениците. 

   Източник на информация – Интервюта с директор, ЗДУД и ЗДУПД.  

Качествен анализ на вътрешноинституционалните правилници и 

програми. Качествен анализ на документи. 

- В ПГСС са създадени оптимални условия за планиране и 

организация на форми на обща и допълнителна подкрепа, съобразно 

индивидуалните потребности на учениците. Възможностите за оказване на 

обща подкрепа се реализират в максимален размер. Това се дължи на 

работата на всички преподаватели и педагогическия съветник; 

-  Организират се различни мероприятия  в,  които се включват 

различни ученици, провеждат се срещи разговори, презентират се 

материали; 

-  В училището имаме педагогически съветник и е осигурен 

ресурсен учител за подпомагане при усвояването на учебния материал на 

учениците със СОП; 

-  Работим и по проект „Подкрепа за успех“, в който са 

включени ученици, на които е нужна допълнителна подкрепа; 

-  Чрез средствата предоставени по &38 се закупуват учебници, 

учебни помагала, а в условията на пандемия се заплащаше Интернет 

свързаността на 6 ученика нямащи средства и възможности за работа в 

дистанционна среда; 

-  Училището има и медиатор, който осъществява връзка с 

ученици и родители, и ги подпомага при усвояването на учебния материал. 

Мотивира ги за участие в образователния процес. 
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   Показател 11 – Пълноценно функциониране на екипите за подкрепа 

на личностно развитие. Премахване/минимизиране на бариерите пред 

ученето и осигуряване на благоприятни условия за реализиране 

потенциала на всеки ученик. 

   Източник на информация – Интервюта с директор, ЗДУД и ЗДУПД.  

Качествен анализ на документи, свързани с планирането и 

предоставяне на обща  и личностна подкрепа. 

Изводи: 

-  В училище за всеки ученик за който е идентифицирана 

необходимост от допълнителна подкрепа е определен Екип за подкрепа на 

личностното развитие /ЕПЛР/, който включва необходимите специалисти. 

Екипът извършва оценка на потребностите на ученика и осъществява 

дейността си координирано и ефективно при спазване на разработения 

план за подкрепа; 

- Създадени са благоприятни условия за премахване на 

бариерите пред ученето и развитието на потенциала на ученика. Подготвят 

се материали, функционира библиотечно-информационен кабинет, където 

всеки ученик има възможност да използва библиотечния фонд, който се 

обновява, или да се възползва от интернет ресурсите. 

   Показател 12 – Осигурена система от мерки за допълнителна 

работа с изоставащи ученици, консултации и подкрепа на учениците с 

изявени дарби. 

   Източник на информация – Интервюта с директор, ЗДУД и ЗДУПД.  

Качествен анализ на документи, свързани със стратегическото и 

оперативна планиране. Анкетно проучване сред учениците, за 

удовлетвореността им. 

Анализ: 

- Разработен е механизъм за ранно разпознаване на 

необходимостта от допълнителна работа за преодоляване на  

затрудненията в ученето; 

-  Одобрен е график за консултации по всички учебни предмети 

за всеки учебен срок. Преподавателите се занимават както с ученици, 
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които се нуждаят от подкрепа, така и с ученици, които имат изявена дарба 

и интерес към определен учебен предмет или  сфера на развитие. Тези, 

които има значителни пропуски и не са достатъчни само консултации, са 

включени в групи по затруднения по проект „Подкрепа за успех – 10 

групи. 

   Показател 13 – Разработена система от мерки за превенция и 

ограничаване на отпадането от училище. Създаден е механизъм за 

ранно идентифициране на риска от отпадане, контрол и планиране на 

дейностите за преодоляване. 

   Източник на информация – Интервюта с директор, ЗДУД и ЗДУПД.  

Качествен анализ на вътрешноинституционалните правилници и 

програми. 

Изводи: 

-  В гимназията е създадена сигурна и безопасна среда, в 

която учениците се чувстват защитени, провежда се качествен 

образователен процес, като се ползват разнообразни педагогически 

подходи и технологии; 

-  Гимназията се стреми да обезпечи всички учители с техника и 

нагледни материали. ПГСС е Иновативно училище и се работи по 

определени предмети чрез ПБО; 

-  За учениците са осигурени разнообразни форми на 

извънкласни дейности за удовлетворяване на техните интереси и 

потребности. От страна на ръководството на училището се осъществява 

ефективна политика на управление и контрол на обхвата и отсъствията на 

учениците – педагогическият колектив пълноценно си взаимодейства със 

семействата; 

-  Изградена е ефективна вътрешноинституционална 

регламентация, съвместен контрол на посещаемостта на учебните занятия, 

изясняване на причините за допуснатите отсъствия по без уважителни 

причини. Подпомагане на образователния процес чрез разнообразни 

методи и начини за мотивация, като по този начин се намалява риска от 

отпадане, особено на учениците от ромски произход; 
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-  На педагогически съвет се отчитат предприетите мерки и се 

набелязват нови. Непрекъснато се търсят начини за задържането на децата 

в риск в училище и успешното им завършване на етап от образованието. 

   Показател 14 - Създадена организация за планиране на 

действени форми  за превенция на агресията и противодействие на 

училищния тормоз сред учениците 

   Източник на информация – Интервюта с директор, ЗДУД и ЗДУПД.  

Качествен анализ на документи, свързани със стратегическото и 

оперативна планиране.  

Анализ:  

- Със заповед на директора в училището е определен – 

училищен координационен съвет за противодействие на училищния 

тормоз с ясни определени задължения и отговорности; 

-  Всички работещи в гимназията са запознати с различните 

форми на насилие, както и с утвърдения Механизъм за противодействие на 

училищния тормоз и алгоритмите за неговото приложение; 

-  В началото на годината се прави изследване и оценка на 

тормоза, резултатите от което се анализират и се набелязват мерки и 

дейности за превенция и противодействие на училищния тормоз. 

Провеждат се срещи с представители на различни институции имащи 

връзка с дейностите по превенция от тормоз и насилие в училището.; 

-  Провеждат се и тематични часове включени в плана на 

красния ръководител; 

-   Създаден е регистър за   вписване на възникнали случаи. При 

необходимост се търси съдействие от страна на други институции за 

преодоляване на проблем; 

-  Брой регистрирани ученици с противообществени прояви – 3.  

   Показател 15 – Разработване и прилагане на превантивни програми, 

насочени към намаляване на негативни поведенчески прояви сред 

учениците /употреба на наркотици, тютюнопушене, рисково 

сексуално поведение и др./. 
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   Източник на информация – Интервюта с директор, ЗДУД и ЗДУПД.  

Качествен анализ на вътрешноинституционални правилници и 

програми.  

-  В училището се провежда целенасочена и активна 

политика за прилагане на превантивни програми, насочени към намаляване 

на негативни поведенчески прояви сред учениците. В годишния план са 

залегнали теми  свързани с последствията от употребата на наркотици и 

упойващи вещества, вредата от тютюнопушенето и ранното стъпване в 

брак при учениците от ромски произход.  

-    Провеждат се разнообразни дейности – срещи, видеофилми, 

презентации,  брошури и др. за ограничаване на рисковото поведение на 

учениците. Провеждат се и тематични часове от класните ръководители, 

както и от представители на различни институции.  

    Показател 16 – Създадени механизми и процедури в училището 

за регулярно събиране и анализ на резултатите от образователния 

процес, които се ползват за набелязване на мерки за подобряването им. 

   Източник на информация – Интервюта с директор, ЗДУД и ЗДУПД.  

Качествен анализ на училищната система за събиране и анализ на 

резултатите на учениците. 

- В училището е създадена система по методически обединения 

за събиране и анализ на резултатите на учениците от образователния 

процес не по-малко от три пъти в  годината, за проследяване на входното 

равнище и резултатите от учебно-възпитателния процес-  анализ на входно 

равнище, в края на I-вия и в края на II-рия учебен срок. По преценка на 

ръководството и отделни педагогически специалисти се провеждат и 

междинни анализи. Анализите са прецизни и задълбочени и резултатите от 

тях се използват за набелязване на мерки за преодоляването им. 

   Показател 17 – Планиране дейността на педагогическия съвет, при 

съобразяване с функциите и правомощията на специализирания орган. 

   Източник на информация – Интервюта с директор, ЗДУД и ЗДУПД.  

Анкета на педагогическите специалисти относно участие и 

удовлетвореност. 
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-  Извършва се адекватно планиране на дейността на ПС, 

съобразено с предвидените функции и правомощия съгласно ЗПУО и 

всички нормативни документи. При прилагането са взети предвид всички 

въпроси и документи, които подлежат на обсъждане, съгласувани и 

приемане от ПС. Създадени са благоприятни условия за работа на ПС, като 

специализиран орган за разглеждане на важни педагогически въпроси чрез 

разработени правила за неговата дейност. Всички педагогически съвети са 

протоколирани. 

    Показател 18 – Планиране на контролната дейност на директора, 

ЗДУД и ЗДУПД по начин, който позволява максимално добър обхват 

на контрола и предприемане на корекционни действия при 

необходимост. 

   Източник на информация – Интервюта с директор, ЗДУД и ЗДУПД.  

Анкета на педагогическите специалисти относно участие и 

удовлетвореност. 

- В началото на учебната година се правят  планове за 

контролната дейност на директора, ЗДУД и ЗДУПД, които се представят 

на ПС.  Плановете са съобразени с училищните условия и с резултатите от 

извършената контролна дейност през предходната година. На контрол 

подлежат всички важни аспекти от функционирането на училището; 

-  Контролната дейност е организирана при спазване на 

принципите за прозрачност, добронамереност и обективност. Осигурено е 

много добро съответствие между планиран и осъществен контрол. 

Резултатите от контролната дейност се анализират и използват за 

подобряване качеството на предоставяното образование и доброто 

функциониране на училищната общност. 

 

   Показател 19 – Планиране и осъществяване на ефективна рекламна 

дейност на училището за популяризиране на предлаганите 

образователни услуги. Актуалност на интернет страницата на 

училището и Facebook. 
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   Източник на информация – Интервюта с директор, ЗДУД и ЗДУПД.  

Анкета на педагогическите специалисти относно участие и 

удовлетвореност. 

Изводи: 

-  Училището осъществява активна, последователна и 

ефективна  рекламна дейност, чрез разнообразни форми на 

популяризиране на дейността си – училищен вестник, рекламни постери, 

актуална web-страница и Facebook, рекламни клипове, интервюта за 

местната телевизия. Интернет страницата на училището се поддържа 

актуална, както с информационни материали, така и такива свързани с 

успехите и постиженията на учениците и педагозите.  

1.4. Критерий: Взаимодействие на всички заинтересовани 

страни.  

   Показател 1 - Ефективни канали на комуникация и взаимодействие 

вътре в училищната общност, информираност по ключови въпроси, 

проблеми и управленски решения 

   От попълнените чек листи от председателите на методичните обединения 

става ясно, че в училището са създадени отлично работещи вътрешни 

механизми за достъп и разпространение на информацията – правила, 

регламентирани канали на комуникация и взаимодействие между 

педагогически специалисти, ученици, родители, ръководство на 

училището, които се използват ефективно и спомагат за позитивния 

организационен климат в училището. 

 

Показател 2- Прилагане и спазване на Етичен кодекс на 

училищната общност, включващ ясни правила за всички участници в 

нея и ефективни механизми за тяхното съблюдаване. 

От попълнените чек листи от Директора и председателя на етичната 

комисия можем да обобщим, че Етичният кодекс, който се прилага в 

училището, включва осмислени правила и норми  за поведение, както и 

ефективни механизми за тяхното съблюдаване. Редът за приемането му  е 

спазен и са създадени  условия за запознаване на всички участници в 

училищната общност с него.  
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Показател 3 - Изградено и функциониращо ученическо 

самоуправление, осигуряващо подкрепа за ученическата инициатива и 

творчество. Съпричастност, включване и участие на учениците в 

училищния живот. 

От проведена анкета с ученици и попълнен чек лист от ЗДУД 

заключаваме, че в училището функционира  ученическо самоуправление. 

Изградена е ученическа структура с представители  на ученици от 

различни класове и паралелки, чието включване се осъществява по ред, 

определен в правилника за дейността на училището. Развива активна 

дейност  и реализира разнообразни инициативи, стимулиращи участието 

на широк кръг ученици в училищния живот. 

 

Показател 4- Изградена система за професионално и кариерно 

ориентиране на учениците. 

От посочените отговори в справката обобщаваме, че в  училището е 

изградена и функционира много добре работеща система за 

професионално и кариерно ориентиране на учениците, като се използват  

разнообразни  възможности /беседи, тренинги, презентации, срещи с 

представители на различни професии, ВУЗ-ове и др./, съобразени с 

възрастта и уменията им, да направят адекватен избор на бъдещото си 

развитие. 

 

     Показател 5-  Пълноценно общуване, партньорство и включване на 

родителите  и семействата на учениците в училищния живот. 

Наличие на механизми и процедури за информиране за организацията 

на учебния процес, правата и задълженията на учениците, успехите и 

проблемите им. Разширяване на електронните начини за информация 

и комуникация. 

От проведената анкета с родители  на ученици от 8ми и 9ти клас е 

видно, че над 90% са на мнение, че е осигурен  подходящ климат за 

развитие на децата им. Създадена е пряка комуникация и се провокира и 

поощрява инициативността им за реализиране на съвместни проекти. 

Анкетирани бяха 100 ученика от VIII и IX клас, които в голяма 

степен считат, че са разработени механизми и процедури за организацията 

на учебния процес, правата и задълженията им, успехите и проблемите. 

Над  90% от анкетираните са на мнение, че всички педагогически 

специалисти провеждат пълноценни консултации, като широко прилагат 
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различни подходи за комуникация. Провокират и  поощряват 

инициативността им, чрез допълнителни извънкласни дейности. 

 

Показател 6 -Създадени благоприятни условия и взаимодействие 

с Обществения съвет на училището. Функциониращо настоятелство 

за подпомагане дейността на образователната институция. 

От информацията събрана от протоколите съставяни през периода от 

функциониращите към училището: Обществен съвет и Настоятелство 

можем да обобщим, че в училището са налице оптимални условия, 

организация и взаимодействие с Обществения съвет. Спазват се всички 

процедурни изисквания, съгласно ЗПУО и Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата. Общественият съвет разглежда и се произнася единствено по 

въпроси от компетенциите на органа. В училището има работещо 

настоятелство, което подпомага ефективно дейността на образователната 

институция, но поради епидемичната обстановка не успя да проведе 

ежегодните си инициативи.               

 

Показател 7- Взаимодействие с институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, териториалните органи 

на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и 

социалните партньори. 

Осъществява се успешно сътрудничество с фирми и работодателски 

организации. Всички анкетирани посочват, че работещите в предприятията 

им са завършили или са получили подготовка в училището, която в 

известна степен ги удовлетворява. Според тях изнасянето на  практиката 

на реално работно място ще даде възможност на учениците в бъдеще да се 

справят още по- успешно с mрудовиmе си задължения. 

Училището инициира срещи и взема участие в дейности и проекти, 

насочени към постигане на важни училищни приоритети. При формиране, 

реализиране и оценка на  политиката и дейността като цяло, училището в 

голяма степен привлича представители на бизнеса и гражданското 

общество за сътрудничество. 

 

Показател 8- Успешно сътрудничество с фирми, 

работодателски и браншови камари и организации, ВУЗ, създаване на 

партньорски мрежи. Участие на бизнеса и гражданското общество 

във формирането, реализирането, анализа ми оценката на 

училищните политики и на дейността на училището като цяло. 
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По данните в справката заключаваме, че Директорът и ръководният 

екип проявяват инициативност и ангажираност при осъществяване на 

пълноценно и ефективно взаимодействие с други институции в системата 

на предучилищното и училищното образование, териториалните органи на 

изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и социалните 

партньори. 

Показател- 9- Поддържане на актуално портфолио на 

училището, представящо постиженията на учениците и на 

педагогическия персонал на широката аудитория и на всички 

заинтересовани лица. 

Отбелязаните отговори в справката показват, че в  училището има 

създадено и се поддържа портфолио на училището, което системно се 

обновява и представя пълно и систематично постиженията  на учениците  

и  педагогическия персонал пред широката аудитория и всички 

заинтересовани лица.  

 

Показател -10 -Взаимодействие с медиите и активност на 

училището при представяне дейността на образователната 

институция пред обществеността и популяризиране на успехите на 

учениците и педагогическите специалисти в различни области. 

Укрепване и поддържане имиджа на училището в общността и 

популяризиране на неговите успехи в различни сфери. 

От справката можем да обобщим, че взаимодействието с медиите е 

насочено в много голяма степен към укрепване и поддържане на имиджа  в 

общността и популяризиране на неговите успехи в различни сфери . 

Училището активно представя дейността на образователната институция 

пред обществеността и популяризира успехите на учениците и 

педагогическите специалисти в различни области.   

 

 

ОБЛАСТ 2- Образователен процес 

 

2.1. Критерий – Обучение, възпитание, социализация  

   ПОКАЗАТЕЛ: 1- Разработени и утвърдени учебни планове и програми 

по учебни предмети от РПП, ЗИП и производствена практика. 

   ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ: Училищни учебни планове, 

разработени според изискванията на Наредба №4 от 2015г. и утвърдени от 

директора; Решение на Педагогическия съвет, за приемане на училищни 

учебни планове, за учебната 2020/2021г. – Протокол № 14 от 01.09.2020г. 
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   От анализа на справка от училищната документация, относно 

разработени и утвърдени учебни планове и програми по учебни предмети 

от РПП, ЗИП и производствена практика, по които се провежда обучение в 

ПГСС, могат да се направят следните изводи: 

- Училищните учебни планове са разработени според изискванията на 

Наредба №4 от 2015г. за учебния план; 

- Приети са с решение на ПС, съгласувани са с Обществения съвет, 

утвърдени са от директора; 

- Учебните планове са разработени, при спазване на следните 

изисквания: чл. 13 от ЗПОО; Рамкови програми, утвърдени през м. март 

2017 от министъра на образованието и науката – вариантите за лица, 

навършили 16 години; Държавния образователен стандарт за придобиване 

на квалификация по професии за конкретно избраната професия, 

публикуван в ДВ с Наредба на министъра на образованието и науката; 

- Учебните програми за разширената и допълнителната подготовка са 

разработени в съответствие с потребностите на учениците и спецификата 

на образователната среда; 

- Индивидуалните учебни планове и индивидуалните учебни програми 

са изработени в съответствие с нормативните изисквания и според 

индивидуалните възможности и потребности на всеки ученик. 

 

   ПОКАЗАТЕЛ – 2- Разработените и утвърдени учебни планове са в 

съответствие с мисията и визията на училището и с интересите на 

учениците. 

    ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ: Обобщена справка от проведени 

анкети с ученици и с работодатели – представители на местния бизнес, 

относно участието им при разработване на Училищните учебни планове и 

справка за подадени от учениците заявления за РПП. 

От анализа на предоставените, попълнени и обобщени анкети с ученици, 

могат да се направят следните изводи: 

- Училището има разработени и утвърдени УУП и Стратегия за 

развитие за периода 2021-2024г. с двугодишен план за действие към нея; 

- 100% от учениците познават УУП, по който се обучават; 

- 90% от ученици познават Стратегията за развитие на училището и 

плана към нея; 
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- 83% от анкетираните считат, че УУП, по който се обучават 

съответстват на мисията и визията на училището, като съвременна 

образователна институция; 

- Всички анкетирани ученици отговарят, че подават заявление, 

относно желанието им да изучават конкретни учебни предмети от РПП, за 

учебната година; 

- 100% от анкетираните ученици казват, че са удовлетворени от това, 

което е заложено като учебни предмети и дейности в УУП, и че 

обучението е полезно за бъдещата им професионална реализация. 

   От анализа на анкети, проведени с работодатели – представители на 

бизнеса, с които училището ни има партньорства, относно участието им 

при разработване на Училищните учебни планове, могат да се направят 

следните изводи: 

- Училищните учебни планове са съобразени с мисията и визията на 

училището, отразени в Стратегия за развитие на ПГСС и плана за развитие 

към нея; 

- Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива 

разширената и допълнителната подготовка, се избират от учениците 

според желанията и интересите им; 

- Участие на местния бизнес от различни професионални области при 

разработването на Училищните учебни планове. 

 

   ПОКАЗАТЕЛ- 3- Осигурени са учебници и учебни помагала за 

учениците. 

 

   ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ: Изготвени и проведени анкети за 

мнението на учениците, относно обезпечаването им с учебници и учебни 

помагала, осигурени от училището, както и  използването им в учебно-

възпитателната работа и при самоподготовка; справка относно учебници и 

учебни пособия; Отчет за работата на училищната библиотека и 

библиотечно-информационния център – Протокол №14/16.07.2021г. 

От анализа на предоставените, попълнени и обобщени анкети с ученици, 

могат да се направят следните изводи: 

- Училището не предоставя безплатни учебници и  учебни помагала.; 

- Библиотеката и библиотечно-информационният център в училище 

разполагат с учебници, учебни помагала и допълнителна литература, които 
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се предоставят на учениците, при условия и ред, определени в Правилника 

на училището; 

- Изборът на учебници и помагала за всяка учебна година, по 

предмети и класове, се извършва от учителите, преподаващи съответния 

учебен предмет, след съгласуване с Обществен съвет; 

- В ПГСС има създадена организация за опазване и възстановяване на 

учебниците, предоставени за безвъзмездно ползване на учениците. 

 

   ПОКАЗАТЕЛ: 4. Образователната среда е привлекателна, гъвкава и 

динамична. 

   ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ: Анкетни карти за учители, относно 

мнението им за оценка на училищната образователна среда, Решение на 

ПС за приемане на Правилник за пропускателен режим и Спортен 

календар – Протокол №1/16.09.2020г.; Констативни протоколи относно 

санитарно-хигиенните изисквания за пожарна и аварийна безопасност. 

   От анализа на предоставените и попълнени от учителите анкетни карти, 

и обобщените резултати от тях, могат да се направят следните изводи: 

- Осигурена е подходяща физическа, психологическа и социална среда 

за развиване на способностите и уменията на учениците; 

- Учебните стаи и кабинети, както и местата за отдих създават работна 

атмосфера, уют и естетическа наслада; 

- Във всяка класна стая има условия за работа с ИКТ. Образователното 

пространство в повечето класни стаи може лесно да бъде променено, за да 

се използват различни форми на работа; 

- Предоставени са възможности за представяне на произведения на 

учениците, създадени в учебните часове и извънкласните дейности; 

- Организирана е ефективна охрана и пропускателен режим. В 

училището има медицинско лице, педагогически съветник и медиатор. 

Училището разполага с обособен вътрешен павилион за хранене; 

- Предоставени са възможности за спортни занимания. Има условия за 

провеждане на ефективна класна и извънкласна дейност; 

- Има пространства за самостоятелна работа на учениците. 

Констатациите на контролните органи относно санитарно-хигиенните 

изисквания и за пожарна и аварийна безопасност са положителни. 

Създадени са правила, регламентиращи реда и чистотата на работното 

място на учениците.; 
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- Създаден е механизъм за подпомагане на нуждаещи се ученици от 

ресурси за обучение от разстояние, в електронна среда. Въведен е 

регламент за обезпечаване с интернет и устройства; 

 

   ПОКАЗАТЕЛ – 5-  Предлагат се повече от една форми на обучение. 

   ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ: Решение от заседание на 

Педагогическия съвет, относно формите на обучение в ПГСС за учебната 

2020/2021г. – Протокол № 14/01.09.2020г. 

Анализ: 

- С решение на ПС отразено в  Протокол № 14, т.6 от 01.09.2020г., 

формите на обучение в ПГСС за учебната 2020/2021г. са-дневна, 

самостоятелна и комбинирана; 

- Условията и редът за организиране и провеждане на 

осъществяваните в училище форми на обучение са определени в 

Правилника за дейността на училището и са публикувани на интернет 

страницата на училището; 

- Формата на обучение се избира от ученика или се препоръчва от 

екипа за подкрепа на личностното развитие в съответствие с нормативните 

изисквания; 

- За записване на ученика в  самостоятелна и комбинирана форма на 

обучение директорът на училището издава заповед; 

- Промяната на формата на обучение се допуска по време на учебната 

година, само за формите, определени в държавния образователен стандарт 

за организация на дейностите в училищното образование; 

- Организацията на дейностите и оценяването на учениците се 

извършва според изискванията на съответните държавни образователни 

стандарти. 

 

ПОКАЗАТЕЛ: 6. Планирането на урочната дейност е съобразно учебните 

програми, входящата диагностика, текущото оценяване и нивото на 

компетентност на учениците. Наличен е механизъм за преструктуриране на 

годишното и урочното планиране.  

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ: Обобщен анализ от проведена анкета, с 

учители, относно планиране на урочната дейност, входяща диагностика и 
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оценяване нивото на компетентност на учениците; Анализ на проведена 

входяща/изходяща диагностика, Отчет за дейността на екипа за 

комплексно педагогическо оценяване – Протокол №14/16.07.2021г. 

   От анализа на предоставените и попълнени анкети от педагогическите 

специалисти и от обобщените данни, относно планиране на урочната 

дейност, входяща и изходяща диагностика, текущото оценяване и ниво на 

компетентност на учениците, както и наличност на механизъм за 

преструктуриране на урочното планиране, могат да се направят следните 

изводи: 

- 95% от анкетирани учители посочват, че предварително планират 

урочната дейност. Всички провеждат ежегодно входяща и изходяща 

диагностика и оценяват, чрез текущи изпитвания нивото на компетентност 

на учениците, което се отчита поне три пъти на ПС.  

- 90% от преподавателите оценяват комплексно нивото на 

компетентност на учениците, като вземат в предвид: входящата и 

изходящата диагностика, текущото изпитване, интересите на учениците и 

спецификата на образователната среда.  

- 89% от учителите предварително структурират основните части на 

урочната единица /цели, ход на урока, задачи, оценяване/, а 11% дават 

отговор, че правят това планиране, но не редовно.  

- 94% от анкетираните планират различни по вид уроци, съобразно 

интересите и възможностите на учениците.  

- Всички посочват, че на ПС три пъти годишно се проследява нивото 

на компетентност на учениците и мерките за повишаване на 

образователните резултати.  

- По време на обучението от разстояние, в електронна среда 

оценяването на нивото на компетентност на учениците се извършва в 

голяма степен комплексно, съобразно спецификата на учебния предмет и 

заложеното като образователни стандарти в УП. 

- Начините за проверка на знанията и компетентностите на учениците 

са чрез планирани тестове, устни изпитвания /при обучение от разстояние - 

на камера/ и поставяне на индивидуални и групови задачи за 

самостоятелна работа. 
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ПОКАЗАТЕЛ: 7- Учителите имат портфолио, което ежегодно се 

надгражда. 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ: Анкета за учители 

   От анализа на предоставените и попълнени анкети от педагогическите 

специалисти и от обобщените данни, относно процента учители с 

изготвено портфолио става ясно, че 74% от педагогически специалисти в 

ПГСС имат разработено професионално портфолио, което ежегодно 

обновяват. Анкетното проучване показва, че 23% от учителите имат 

портфолио, но не са го обновявали през годината, 3% /1 учител/ - без 

портфолио. 

 

- ПОКАЗАТЕЛ: 8 Прилага се адекватен и разнообразен 

дидактически инструментариум; 

- ПОКАЗАТЕЛ: 9 Учителите имат подготвени разнообразни 

учебни материали, съответстващи на различните стилове на учене на 

учениците. 

- ПОКАЗАТЕЛ: 10 Учебното съдържание се адаптира към 

особеностите на учениците. 

- ПОКАЗАТЕЛ: 11 Учителите прилагат разнообразни средства за 

обучение. 

- ПОКАЗАТЕЛ: 12 Учителите развиват у учениците умения за 

самостоятелно учене. 

- ПОКАЗАТЕЛ: 13 Развити умения у учениците за работа в група. 

- ПОКАЗАТЕЛ:14 Използват се информационни и комуникационни 

технологии. 

- ПОКАЗАТЕЛ:15 Използват се иновативни методи на 

преподаване. 

- ПОКАЗАТЕЛ: 16 Оказва се подкрепа на ученици с образователни 

затруднения и на даровити ученици. 

- ПОКАЗАТЕЛ: 17 По време на обучението учителите наблюдават 

и ръководят процеса, така че да осигурят дисциплина и нормално 

протичане на ученето. 

 

- ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ: Анкетна карта за 

педагогически специалисти, относно адекватността на прилагания 

дидактически инструментариум и адаптиране към образователната 
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среда; Решение на ПС за приемане на Програма за превенция на 

ранното напускане на училище и Програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаването на учениците от уязвимите групи – 

Протокол №1/16.09.2020г.; Списък на иновативните училища за 

учебната 2018/2019 година; Констативен протокол от проверка на 

ЗДУД за изпълнение на проект „Иновативно училище“; Решение от 

заседание на ПС за разширяване обхвата на иновацията - Протокол № 

9/18.02.2020г., Констативен протокол от проверка то ЗДУД за 

правилно водене и съхраняване на документацията свързана с 

обучението на ученици със СОП. 

    От анализа на предоставените и попълнени от учителите анкетни карти, 

и обобщените резултати,се наблюдава следното: 

- Учителите използват редовно разнообразен дидактически 

инструментариум, съобразно заложеното в учебната програма. Прилагат 

иновативни методи на обучение, според възможностите,  интересите на 

учениците и спецификата на образователната среда; 

- Изготвените обучителни и образователни материали за часовете са 

прецизно подбрани и напълно съответстват на дейността. Наблюдава се 

разнообразие на материалите по отношение на различните потребности 

на учениците. 

- Учителите прилагат във висока степен индивидуален и 

диференциран подход. Уроците се планират в съответствие с 

възможностите на учениците от съответната паралелка. Прилага се 

индивидуален подход към деца и ученици, които имат обучителни 

затруднения, както и към даровитите ученици. 

- В учебните часове се прилагат разнообразни средства за обучение: 

задачи с различен характер – образци, инструкции, алгоритми, схеми, 

модели, опорни текстове, планове, илюстрована нагледност, 

информационни източници. Извършва се предварително целесъобразен 

подбор на средствата за обучение. 

- 98% от анкетираните учители използват разнообразен образователен 

инструментариум - иновативни методи, средства и техники за обучение. 

Половината от тях са отбелязали, че този начин на работа е постоянен за 

тях, а другата половина – че прилагат по-рядко иновативни методи, в 

определени класове и часове. Всички анкетирани прилагат иновативни 
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форми на обучение, които са съобразени с възможностите и интересите 

на учениците, и със спецификата на образователната среда.  

- 79% от преподавателите редовно се подготвят предварително за 

учебните часове, като набавят допълнителни образователни материали за 

разнообразяване на учебното съдържание.  

- Само 21% от анкетираните споделят, че не винаги имат време и 

възможност да подбират допълнителни учебни материали, според 

различните потребности на учениците.  

- 81% от анкетираните учители дават мнение, че училището има 

политика за развиване на умения у учениците за самостоятелно учене, 

като отбелязват че подкрепят и мотивират учениците в УВР. 

- 93% посочват, че се поддържа позитивна дисциплина и работна 

атмосфера в класните стаи. Планира се и се използва прилагането на 

учебно-технически средства, според спецификата на учебното 

съдържание и възможностите на класа. 

- Само 22% от учителите споделят че прилагат индивидуален подход 

както към ученици с обучителни затруднения, така и към даровити деца. 

Около 15% от преподавателите споделят, че част от учениците имат 

изградени умения за самостоятелно учене и екипна работа.  

- Повече от половината от анкетираните преподаватели подпомагат 

подготовката на учениците, като ги консултират и им дават 

самостоятелна работа. 40% от учителите прилагат резултатите от 

домашната работа за целите на новия урок или за затвърждаване на 

изучен материал. 

- 77% често прилагат работа по групи в урочната работа и според тях 

това спомага за надграждани на знания и умения за ефективна екипна 

работа.  

- Всички учители предварително планират използваните в учебните 

часове учебно-технически средства, според спецификата на учебното 

съдържание и възможностите на класа. 

- Относно работата с ученици с образователни затруднения и с 

даровити ученици, се посочва, че в училището има политика за подкрепа 

на ученици с образователни затруднения и педагогическите специалисти 

умеят да идентифицират ученици със затруднения, и тези с таланти и 

заложби.  
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- По отношение организацията на УВП, в електронна среда , от 

разстояние, над 90% от учителите са на мнение, че в училището има 

разписани правила за осигуряване на ресурси за електронно обучение на 

нуждаещи се ученици /интернет, устройства. Учебните дейности в 

платформата classroom са били планирани, съобразно заложеното в УП, 

имало е обратна връзка с учениците, което е довело до ефективен УВП. 

ПОКАЗАТЕЛ: 18. Оценяването е съобразено с действащите 

нормативни документи. 

ПОКАЗАТЕЛ: 19. Налице е предварително подготвена система за 

оценяване на постиженията на учениците. 

ПОКАЗАТЕЛ: 20. Налични са ясни за учениците критерии за оценка. 

 

   Източник на информация: Анкета за учители, относно познаване на 

нормативната уредба свързана с оценяването, точността и яснотата на 

критериите за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на 

учениците, които учителите формулират. 

От анализа на предоставените и попълнени от учителите анкетни карти, и 

обобщените резултати от тях, могат да се направят следните изводи: 

➢ Педагогическите специалисти в ПГСС познават нормативната уредба 

във връзка с оценяването на постиженията на учениците; 

➢ Всички учители в началото на учебната година запознават учениците 

с учебната програма по дадения учебен предмет и с критериите за оценка 

на знанията, уменията и компетентностите, които трябва да придобият 

през годината.  

➢ Голямата част от преподавателите, около 90% спокойно боравят с 

критериите за оценка, като предварително ги залагат и точно и ясно ги 

формулират; 

➢ По-голямата част от учителите /около 76%/ редовно се мотивират 

пред класа, при поставяне на оценки при устни изпитвания, и запознават 

учениците с критериите, които трябва да се постигнат при овладяването на 

нов материал по учебния предмет.  

➢ Под 4% от всички учители не правят мотивировка според критериите 

при оценяване на писмени изпитвания, както и при устни изпитвания. 

 

   ПОКАЗАТЕЛ: 21. Ритмичност на оценяването. 
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   Източник на информация: Констативни протоколи от директор и 

заместник-директори от проверка относно ритмичността на изпитванията 

през годината, Протокол  №9 от 16.03.2021г.от заседания на ПС относно 

разискване на ритмичността на изпитванията. 

От анализа на попълнените от учителите анкети, могат да се направят 

следните изводи: 

➢ В работните си разпределения учителите са заложили точен брой 

изпитвания, съобразно нормативната уредба и учебната програма; 

➢ Текущите оценки, които преподавателите планират и поставят са от 

различен тип – устни изпитвания, писмено изпитване, практическо 

задание, съобразно заложените стандарти в УП, спецификата на учебния 

предмет и условията на средата; 

➢ На лице е добра ритмичност на оценяването, което се проследява от 

констативните протоколи и обсъжданията на заседания на ПС през 

годината. 

 

ПОКАЗАТЕЛ: 22. Използват се разнообразни форми на проверка и 

оценка. 

   Източник на информация: АНКЕТА ЗА УЧИТЕЛИ за проучване 

използването на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците. 

ОБОБЩЕНА СПРАВКА за проведени входни и изходни нива по различни 

учебни предмети. 

   От анализа на предоставените и попълнени анкети от педагогическите 

специалисти и от обобщените данни, относно проучване използването на 

разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците, могат да се направят следните изводи: 

➢ В разпределенията и учебните програми са заложени разнообразни 

форми на организация на различните по вид уроци, по предмети от 

различни области; 

➢ Прилагат се различни по вид задачи за входни, текущи и изходни 

писмени работи, с предварително разработени критерии и показатели за 

оценяване, след което следва обобщаване и анализиране на резултатите; 

➢ От страна на преподавателите се наблюдава професионална 

компетентност относно формите и методи за оценяване, които прилагат. 
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Наблюдава се съобразяване със спецификата на учебния предмет и целите 

на урока; 

➢ 74% от анкетираните учители споделят, че използват разнообразни 

форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на 

учениците, както в УВР в час, така и за оценяване на самостоятелната им 

работа.  

➢ Като различни форми за оценяване и провокиране на познавателната 

активност са посочени: даване на проектни задания, работа по групи, 

презентиране чрез използване на ИКТ, практически задачи, състезания и 

др. Това е заложено още при изготвяне на годишните им разпределения и 

учебни програми, като организация и дейности. Като видове уроци при 

които прилагат разнообразни форми за проверка на знанията и уменията, 

учителите посочват: семинарни уроци, уроци за нови знания, за преговор и 

обобщение, комбиниран урок и др. 

➢ Всички анкетирани учители отговарят, че в началото на годината 

планират разнообразни форми на организация за провеждане на учебните 

часове и за проверка постиженията на учениците, с цел повишаване на 

познавателната им активност. 

ПОКАЗАТЕЛ: 23. Изградени са у учениците умения за самооценка, 

съобразно възрастта им. 

 

   ПОКАЗАТЕЛ: 24. Създадени условия за провокиране на мисленето и 

самостоятелността на ученика, за оформяне и отстояване на 

собствените му възгледи. 

   ПОКАЗАТЕЛ: 25. Установена е позитивна атмосфера в класната 

стая. 

   ПОКАЗАТЕЛ: 26. Предприети са мерки за социализиране на ученици, 

за които българският език не е майчин. 

   ПОКАЗАТЕЛ: 27. Наблюдава се общуване, обосновано на правила и 

ефективна комуникация между учители, родители и ученици и между 

самите ученици. 

   ПОКАЗАТЕЛ: 28. Налично е ученическо самоуправление. 

   ПОКАЗАТЕЛ: 29. Възпитаване на толерантност към различните. 

   ПОКАЗАТЕЛ:  30. Реализирани са дейности за възпитание в 

национални и общочовешки ценности. 
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   Източник на информация: Анкетна карта за учители, за проучване на 

мнение, относно  взаимоотношенията  между учители, родители и ученици 

и изградени умения и ценности в  Професионална  гимназия  по  селско  

стопанство – Чирпан; Констативен протокол на ЗДУД относно проверка за 

изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за успех“ – 1, публикации 

от училищни инициативи на страницата на Фейсбук на училището и на 

сайта.  

   От анализа на предоставените и попълнени анкетни карти от 

педагогическите специалисти и от обобщените данни, относно нивото на 

комуникация между учители, родители и ученици, на изградените у 

учениците умения за самооценка, самостоятелност, социализация, 

самоорганизация, общуване, толерантност и общочовешки ценности, могат 

да се направят следните изводи: 

➢ Формирана  е способност у учениците за самооценка на нивото на 

знания и компетентности, съобразно възрастта им; 

➢ Учителите подпомагат развитието и изявата на личностния 

потенциал на всеки ученик, формират и развиват умения за 

самостоятелен живот, за междуличностно общуване, за изразяване и 

отстояване на собствените възгледи; 

➢ Осигурена е атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, 

сътрудничество и взаимопомощ в класната стая; 

➢ В училището е създадена политика на подкрепа за ученици, за които 

българският език не е майчин. Съвместната работа с училищния медиатор 

подпомага процеса. 

➢ Институционалната политика на училището е насочена към 

поддържане на училищна организационна култура, която насърчава 

спазването на правила, процедури, традиции и колективни ценности; 

➢ Родителите са запознати с Правилника за дейността на училището. 

Налице е ефективна комуникация между учители и родители, учители и 

ученици и между самите ученици. 

➢ В училището е създадено и функционира ефективно ученическо 

самоуправление на ниво паралелка, клас и училище; 

➢ Разработени са мерки за преодоляване на конфликти и случаи на 

агресия; 
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➢ В училището е  създадена действена политика за възпитаване у 

учениците на толерантност към децата от различни етноси,  учениците със 

СОП и др.  

➢ Училището е инициатор на събития за общността, които са в 

подкрепа за личностното израстване на учениците и допринасят за 

формирането на общочовешки ценности. 

 

2.2. КРИТЕРИЙ – Образователни резултати, като се 

отчита индивидуалния напредък на всяко дете 

      Показател 1- Постигнат траен ръст на резултатите на 

учениците в периода на самооценяване. 

   Източник на информация- Количествен и качествен анализ, 

обобщения и анализи по учебни години  на входна и изходна 

диагностика.  

От направения анализ на събраната информация могат да се направят 

следните изводи:  

- Постигнат траен ръст на резултатите на учениците в периода на 

самооценяване – През учебната 2020/2021 година средният успех на 

гимназията е Добър /4,11/, който е по-висок от предходната година, 

въпреки нетипичната обстановка в която се обучаваха учениците 

предизвикана от COVID-19 и провеждането на обучението в онлайн среда. 

Анализът показва, че успехът от изходящата диагностика по повече от 

предметите се е увеличил спрямо входящата. Резултатите от обучението по 

ЗП и ООП са се увеличили спрямо предходната година, както и успехът по 

ОбПП, ОтПП, СПП и  РПП.  

- Обработените резултати и направените анализи показват, че като 

цяло за по-голямата част от паралелките имат ръст при усвояването на 

учебния материал и съответно  около 49% - 50% от учениците са  

повишили успеха си. 

      Показател 2 – Резултати от НВО и ДЗИ са по-високи от средните 

за областта и страната 

   Източник на информация - Количествен и качествен анализ, 

обобщения и анализи от събраната информация за резултатите от 

НВО и ДЗИ 
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Резултати от НВО и ДЗИ: 

– През учебна 2020/2021 година за първи път се проведе  НВО в X 

клас. Резултатите по български език и математика са по- ниски от тези за 

страната, но това се дължи на редуването на обучение от разстояние и 

присъствено обучение, поради епидемиологичната обстановка в страната. 

Резултатите по ИКТДК са много добри, над средните за старата, което 

показва по-голямата заинтересованост на учениците към ИКТ 

технологиите. Двама ученика от десетокласниците се явиха на НВО по 

Английски език и резултатите им са добри ; 

- Резултатите от ДЗИ – Успехът на учениците по ДЗИ е среден 

/3,45/, спрямо добър /3,59/ за предходната година, което показва  спад на 

училищно ниво  

   Показател 3 – В училището е създадена система за текущо и 

периодично проследяване на индивидуалните постижения на ученика. 

   Източник на информация –Качествен анализ на системата за текущо и 

периодично проследяване на индивидуалните постижения на учениците. 

Резултати от контролната дейност на директора , ЗДУД и ЗДУПД.  

Изводи: 

-  В гимназията има изградена политика за текущо и периодично 

проследяване на индивидуалните постижения на всеки ученик; 

-  Оценяват се индивидуалните потребности на всеки ученик, 

проверяват се ритмично знанията по всеки предмет и се анализират през 

всеки учебен срок. Учителите редовно съпоставят резултатите на ученика 

и анализират постиженията му, като това все повече става насока за 

бъдеща работа. Всеки учител приема напредъка на учениците си като 

лична отговорност и се стреми да ги подпомага за да могат те да повишат 

своя успех; 

-  Педагогическите специалисти прилагат иновативни методи  и 

средствата на ИКТ, за повишаване мотивацията на учениците и по-добро 

усвояване на учебния материал. 
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   Показател 4 – В училището е създадена система за насърчаване и 

популяризиране на индивидуалните постижения на учениците 

   Източник на информация – Качествен анализ на системата за 

насърчаване и популяризиране на индивидуалните постижения на 

учениците.  

 

- С решение на ПС и заповед на директора са учредени награди 

за учениците – за постигнати резултати в учебната дейност, извънкласните 

занимания, приза ученик на годината и за принос за развитие на 

училищната общност; 

-  В началото  на учебната година учениците приети с най-висок 

бал се поощряват с предметна награда. Учениците се стимулират с 

морални и материални награди за различни национални и училищни 

празници. Мотивират се и за постигнати успехи в училищната дейност, 

при класиране на призови места в училищни, общински, регионални, 

национални и международни състезания и конкурси в областта на науката, 

технологиите, изкуството, спорта и състезанията по професии; 

- С промени в правилата за получаване на стипендии в училище, 

учениците отговарящи на критериите получават най-високи стипендии в 

общината. 

   Показател 5 – Учителите отбелязват етапите от напредъка на 

учениците и обобщават техните постижения. 

   Източник на информация – Качествен анализ на данните. Анкети от 

учители, ученици и родители 

-  Създадена е и функционира политика за регистриране на 

всеки етап от напредъка на ученика. Образователните резултати са обект 

на периодичен отчет  и анализ, обобщаване и представяне пред 

педагогическата колегия, пред родители с цел предприемане на мерки за 

повишаване на образователните резултати на всеки ученик. Това се 

извършва чрез преки разговори с учениците и на ПС; 

-  Начертават се мерки за повишаване на образователните 

резултати на всеки ученик; 
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-  Създадена е и книга за вписване на гимназистите, които са 

продължили своето образование или са се реализирали в професионалното 

си направление. 

   Показател 6 – Успеваемостта на учениците се анализира 

периодично на ПС и се набелязват необходимите мерки за 

повишаването им.  

   Източник на информация – Качествен анализ на данните. 

Информация от ПС и тематични вътрешно квалификационни 

курсове. 

- Планират се тематични заседания и/или точки от дневния ред 

на заседания на ПС, където се анализират данните за успеваемостта на 

учениците и се набелязват мерки за повишаването й не по-малко от три 

пъти на учебен срок; 

-  Три пъти годишно се анализира и докладва на ПС нивото на 

компетентност на учениците и прилагане на съвместни мерки за 

подобряване на образователните резултати в гимназията. Провеждат се 

тематични заседания и се представят презентации за анализиране и 

набелязване на мерки за повишаване на постиженията по отделни 

предмети; 

-  Включването на ученици с ниска успеваемост в проектите 

„Подкрепа за успех“ и „Равен достъп“, както и в занимания по интереси 

съгласно Наредбата за приобщаващото образование води и до повишаване 

на успеваемостта на гимназистите. 

 

   Показател 7 – Наличие на съизмеримост в резултатите от 

вътрешно и външно оценяване.  

   Източник на информация – Качествен анализ на данните след 

провеждане на НВО и ДЗИ. Информация от ПС. 

- След задълбочен анализ на резултатите от ДЗИ и от 

вътрешното оценяване в училище може да се твърди, че в ПГСС се постига 

разлика не-повече от 18%, което от своя страна показва уеднаквяване на 

критериите за оценяване.  
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   Показател 8 – Постигнати резултати в състезания, олимпиади, 

конкурси и др.  

   Източник на информация – Качествен и качествен анализ на 

данните относно участието на учениците в състезания, конкурси 

олимпиади и техните резултати. 

- В училище функционират различни клубове по интереси, 

където желаещите  се включва с голям ентусиазъм, а също така има много 

добра информираност относно предстоящи състезания и конкурси; 

-  Поощрява се творческата изява на учениците, чрез: 

самостоятелна работа по проекти, изготвяне на нагледни материали, 

организиране на изложби, чествания и други изяви; 

-  Работи се за формиране на умения за: работа с учебник, учене 

с разбиране, работа в екип, взаимопомощ, презентиране, защита на идеи, 

оценяване и самооценяване; 

-  Осигурен е достъп на учениците до библиотечно-

информационната база на училището. Гимназията е и Иновативно училище 

работещо по ПБО; 

-  През периода на самооценка над 35% от учениците са 

участвали в различни конкурси и състезания на училищно, регионално, 

национално и международно ниво и са заемали призови места. Слабо е 

представянето ни на олимпиади, учениците ни достигат само до общинско 

ниво.  

 

   Показател 9 – Организира се допълнителна работа и консултации с 

ученици при нужда 

Източник на информация – Анализ на данните относно 

необходимостта от участието на учениците в консултации, занимания 

по затруднения и допълнителна работа. 

- В изпълнение на изискванията за обща подкрепа за личностно 

развитие на учениците, в ПГСС са планирани и се провеждат консултации 

по учебни предмети; 
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-  Включването на ученици в групи по затруднения след 

идентифицирането им спомага за успешното приключване на учебната 

година. Консултациите и допълнителната работа са съобразени спрямо 

потребностите на отделния ученик и се извършват, както за подобряване 

на образователните постижения, така и за развитие на способностите на 

даровити деца.; 

-  Специално внимание е отделено и на учениците от ромски 

произход, чийто майчин език не е български. С тях се стремим да работим 

в повече групи по затруднения, за да постигнем резултат при усвояването 

на учебния материал по български език и по математика; 

-  Родителите са информирани за графика за консултации и 

заниманията по затруднения. 

 

   Показател 10 – Осигурява се възможност за подготовка за участие в 

състезания и олимпиади 

   Източник на информация – Качествен и качествен анализ на 

данните относно осигуряването на подготовка за участие в състезания 

и олимпиади. 

- В годишния план на гимназията са планирани участия в 

състезания, конкурси и олимпиади включени в Националния календар на 

МОН за изяви по интереси на учениците; в Националния спортен календар 

на МОН и националните международни ученически олимпиади и 

състезания; 

-  През изтеклия период благодарение на сформираните групи по 

интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование, 

ръководителите мотивират и стимулират участието на учениците в 

различни състезания, конкурси. Не малко са наградите получени през 

периода на самооценка, като техния брой надвишава броя и резултатите от 

началото на  периода.  

    Показател 11 – В училището се използват идентификационни 

карти за учениците с цел идентифициране на пропуските за 

постигане на ДОС. 
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Източник на информация – Качествен анализ на данните, 

Идентификационни карти, анкетно проучване на ученици и анкети за 

проучване мнението на родителите за постигане на оптимални 

образователни резултати.  

- В ПГСС се използват идентификационни карти за ученици, 

имащи нужда от попълване на пропуските от процеса на обучение, които 

показват напредъка и нивото на усвояване на ДОС. Картата се актуализира 

и се поддържа в електронен вариант.  

2.3 КРИТЕРИЙ: ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 

   Показател 1- В училището е изградена ефективна система за 

подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности 

   Източник на информация- анкетни карти и чек лист за проучване 

мнението на родители на ученици със СОП,ръководния екип на 

училището,учители и ученици относно създадената система за 

подкрепа на ученици със СОП и учебна и училищна документация-

индивидуални учебни програми и планове 

  От анализа на анкетите и чек-листовете, могат да се направят следните 

изводи: 

- В училището е създадена система и  има утвърдени трайни практики 

за предоставяне на подкрепа на ученици със специални образователни 

потребности; 

- Създаден е екип от специалисти за подкрепа на личностното 

развитие на децата,който си взаимодейства с родителите на учениците със 

СОП и подпомага адаптирането им в образователната среда; 

- Изработени са индивидуални учебни планове и програми за 

учениците със специални образователни потребности; 

- Създадени са трайни контакти с външни специалисти за 

консултиране на педагогическите специалисти в процеса на подкрепа на 

учениците със СОП. 

              

http://www.pgss-chirpan.com/
mailto:pgss_ch@abv.bg


                    ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

                 адрес: бул. „Георги Димитров” №78 тел.:0416/93123, факс:0416/92413  

    www.pgss-chirpan.com , e-mail: pgss_ch@abv.bg  
  
  

63 
 

    ПОКАЗАТЕЛ 2- в училището е създадена позитивна и подкрепяща 

среда за децата и учениците със специални образователни 

потребности 

   Източник на информация- анкетни карти и чек лист за проучване 

мнението на родители на ученици със СОП,ръководния екип на 

училището,учители и ученици относно позитивна ли е  създадената 

система за подкрепа на ученици със СОП и училищна документация-

досиета на педагогическите специалисти 

   От анализа на анкетите и чек-листовете, могат да се направят следните 

изводи: 

-  За обучението и възпитанието на учениците със специални 

образователни потребности се осигурява подкрепяща среда,която 

включва:екипи от специалисти-специални педагози,ресурсни учители и 

други,както и родителите на учениците 

-   Осигуряват се учебно-технически средства,дидактически материали и 

учебни помагала 

   ПОКАЗАТЕЛ 3- В училището е създадена достъпна среда за деца и 

ученици с двигателни затруднения 

   Източник на информация- анкетни карти и чек лист за проучване 

мнението на родители на ученици със СОП,ръководния екип на 

училището,учители и ученици относно позитивна ли е  създадената 

система за подкрепа на ученици със СОП. 

   От анализа на анкетите и чек-листовете, могат да се направят следния 

извод: 

-В училището не е създадена достъпна архитектурна среда. 

   ПОКАЗАТЕЛ 4- Наличие на изготвени планове за подкрепа на децата 

и учениците от екипа за подкрепа на личностното развитие 

   Източник на информация- анкетни карти и чек лист за проучване 

мнението на родители на ученици със СОП,ръководния екип на 
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училището,учители и ученици ..Планове за подкрепа на личностното 

развитие. 

   От анализа на анкетите и чек-листовете и наличните планове за подкрепа 

на личностното развитие могат да се направят следните изводи: 

-  Изработени са планове за подкрепа на учениците със специални 

образователни потребности,в които се определят конкретните дейности за 

допълнителната подкрепа за личностно развитие и необходимите 

специалисти за предоставяне на подкрепата. 

-   Родителите са запознати с плана за подкрепа и оказват съдействие за 

изпълнението му. 

-   Плановете се актуализират съобразно променящите се индивидуални 

потребности на учениците. 

-   При преместване на учениците със СОП в друго училище,планът за 

подкрепа се предоставя на другото училище. 

   ПОКАЗАТЕЛ  5- Училището разполага с високо квалифицирани кадри 

за работа с деца и ученици със специални образователни 

потребности:ресурсни учители,психолог,логопед и помощник на 

учителя 

   Източник на информация- анкетни карти и чек лист за проучване 

мнението на родители на ученици със СОП,ръководния екип на 

училището,учители и ученици. Досиета на педагогическите 

специалисти за придобита квалификация и компетенции за работа с 

ученици със СОП. 

   От анализа на анкетите и чек-листовете и справка за квалификацията на 

педагогическите специалисти могат да се направят следните изводи: 

-   В училището работи ресурсен учител и педагогически съветник; 

-   Всички специалисти отговарят на изискванията за заеманата длъжност и 

преминават поне веднъж годишно на обучения за продължаваща 

квалификация; 
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-  Ресурсния учител работи с 5 ученици със специални образователни 

потребности. 

   ПОКАЗАТЕЛ 6- Създаден е ресурсен кабинет 

   Източник на информация-  Чек лист за проучване мнението на 

родители на ученици със СОП,ръководния екип на 

училището,учители и ученици. 

   От анализа на чек-листовете могат да се направят следните изводи: 

-  В училището е създаден ресурсен кабинет според изискванията на 

държавния образователен стандарт за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване. 

-   За кабинета са осигурени достатъчно материали и консумативи. 

    ПОКАЗАТЕЛ 7- Училището разполага със съвременни технически 

средства за работа с ученици със СОП 

   Източник на информация-  Чек лист за проучване мнението на 

родители на ученици със СОП,ръководния екип на 

училището,учители и ученици. 

   От анализа на чек-листовете могат да се направят следните изводи: 

- Училището разполага и учениците имат достъп до съвременни 

технически средства за работа с ученици със специални образователни 

потребности. 

-  В по-голяма част от кабинетите е създадена достъпна мултимедийна 

образователна среда. 

-    Използват се стандартни обучителни материали и учебни помагала. 

-  Не са налични специализирани софтуерни продукти за ученици с 

увреден слух и с нарушено зрение. 

-    Не са създадени улеснения за учениците,които имат нужда от такива,за 

да участват в държавни зрелостни изпити. 
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   ПОКАЗАТЕЛ 8-Всички педагогически специалисти са придобили 

актуални умения за работа с деца и ученици със специални 

образователни потребности.  

   Източник на информация-  Чек лист за проучване мнението на 

родители на ученици със СОП,ръководния екип на 

училището,учители и ученици.Документи за придобита 

квалификация ,компетенции и преминали обучения за работа с деца 

със специални образователни потребности. 

   От анализа на чек-листовете и прегледа на документи за преминали 

обучения могат да се направят следните изводи: 

-  Всички педагогически специалисти са придобили умения за работа с 

ученици със специални образователни потребности. 

-   Уменията се актуализират и надграждат всяка учебна година. 

   ПОКАЗАТЕЛ 9-Училището извършва целенасочена работа по 

отношение на повишаване компетентностите на родителите за 

интегриране на учениците със специални образователни потребности. 

    Източник на информация-  Анкетни карти  и Чек лист за проучване 

мнението на родители на ученици със СОП,ръководния екип на 

училището,учители и ученици.  

    От анализа на анкетните карти и чек-листовете могат да се направят 

следните изводи: 

-    Училището планира и извършва целенасочена работа по отношение на 

повишаване на компетентностите на родителите за интегриране на 

учениците със специални образователни потребности. 

-   Родителите подпомагат активно дейностите по приобщаващото 

образование. 

-     Не са регистрирани жалби и оплаквания от родители срещу процеса на 

интегриране на учениците със специални образователни потребности. 
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   ПОКАЗАТЕЛ 10-Организира се специализирана допълнителна работа 

и консултации с учениците със специални образователни 

потребности. 

    Източник на информация-  Анкетни карти  и чек лист за проучване 

мнението на родители на ученици със СОП,ръководния екип на 

училището,учители и ученици и констативен протокол от 

контролната дейност на директора върху образователния процес на 

учениците със СОП 

   От анализа на анкетните карти и чек-листовете могат да се направят 

следните изводи: 

-    В училището са планирани и се провеждат допълнителни консултации 

и специализирана работа с учениците със специални образователни 

потребности,както в дейностите по самоподготовка,така и извън редовните 

учебни часове. 

-     Допълнителната работа е определена съобразно потребностите на 

учениците. 

    Родителите на учениците са информирани за графика на допълнителната 

работа и на консултациите по учебни предмети. 

2.4 КРИТЕРИЙ:  ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ОТПАДАНЕТО ОТ 

СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

    ПОКАЗАТЕЛ 1 - училището реализира собствена политика по 

превенция срещу отпадане на децата и учениците от системата на 

образованието. 

   Източник на информация: анкетни карти на учители, разработени 

процедури, критерии, показатели, инструменти за самооценяване. 

   От анализа на  анкетите може да се направи извода, че училището 

има изградена собствена политика по превенция срещу отпадане на децата 

и учениците от системата на образованието, съобразена със спецификата 

на средата, програма за превенция на отпадането, набелязани мерки за 
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подкрепа на деца в риск в дългосрочен и краткосрочен план и активно 

участва в изпълнението на Механизма за обхват. 

   ПОКАЗАТЕЛ 2- пълен обхват на подлежащите на задължително 

предучилищно и училищно образование от района на 

училището/населеното място. 

   Източник на информация: срещи  с директора и ръководния екип на 

училището, както и с представителя на ПГСС в Механизма за обхват  и  

информация от платформата „Безопасно училище“, разработени 

процедури, критерии, показатели, инструменти за самооценяване. 

Въз основа на направения анализ може да се направи извода, че 

училището осигурява добро равнище на обхват на учениците, като са 

обхванати не по - малко от 90°/о от подлежащите на задължително 

училищно образование от района на населеното място и са създадени 

условия за пълноценен образователен процес на всички ученици. 

    ПОКАЗАТЕЛ 3 -редовна посещаемост на учебните занятия 

   Източник на информация: срещи  с директора и ръководния екип на 

училището, информацията в констативните протоколи от проверките на 

ръководството относно посещаемостта на учебните занятия и данните, 

предоставяни на Агенцията за социално подпомагане за допуснатите 

отсъствия на учениците ежемесечно, разработени процедури, критерии, 

показатели, инструменти за самооценяване. 

Въз основа на направения анализ може да се направи извода, че 

училището осигурява добро равнище на посещаемост на учебните занятия.  

    ПОКАЗАТЕЛ 4- утвърдена система за привличане, задържане и 

развитие на учениците в училището. 

   Източник на информация: анкетни карти на учители, разработени 

процедури, критерии, показатели, инструменти за самооценяване. 
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-  изградена е добра  система за привличане, задържане и развитие на 

учениците в училището, която включва:  целенасочена работа за 

привличане, задържане и развитие на учениците, институционално 

портфолио представено на  интернет страницата  на училището.  

-  Училищния живот се представя периодично в местните медии; 

-  Създадена е достъпна и привлекателна образователна среда; 

-  План - приемът съответства на стратегията на училището и 

очакванията на бизнеса. Изработена и рекламна стратегия за представяне 

на план – приема; 

-  Училището работи по националната програма „Без свободен час“. 

Осигурена е дигитализация на образователния процес и свободен достъп 

на учениците до ИКТ; 

-  Разработени са  практики за задържане на учениците в училище; 

-  Осигурени са стипендии, свързани с достъпа на учениците до 

образование; 

-  Осигурени са средства за допълнително възнаграждение на учители, 

участващи в екипите за обхват. 

   ПОКАЗАТЕЛ 5 -създаден е регистър на застрашените от отпадане 

ученици в образователната институция. 

   Източник на информация: срещи  с директора на училището, регистър 

на отпадналите ученици, разработени процедури, критерии, показатели, 

инструменти за самооценяване. 

Въз основа на направения анализ може да се направят следните изводи: 

- В училището съществува регистър на отпадналите ученици, който се 

обновява ежегодно; 

-  Въведени са специфични мерки за превенция за преждевременно 

напускане на училище, включващи съвместни действия на ръководството, 
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класните ръководители, педагогическия съветник, медиатора и 

представителя на училището в Механизма за обхват; 

-  В електронната система на Механизма за обхват своевременно се 

обновяват данните на застрашените от отпадане ученици и предприетите 

мерки. 

    ПОКАЗАТЕЛ 6-установени са традиции на сътрудничество и 

взаимодействие с родителите и останалите заинтересовани по 

отношение осъществяването на политика  срещу отпадане от 

системата на образованието. 

Източник на информация: анкетни карти на класни ръководители, 

разработени процедури, критерии, показатели, инструменти за 

самооценяване. 

Въз основа на направения анализ може да се направят следните изводи: 

- В училището са създадени трайни политики за взаимодействие с 

родители, социални партньори, държавни и общински институции за 

предотвратяване отпадането от системата на образованието. Определени са 

лицата, отговарящи за осъществяването на тези връзки.  

- Провеждат се тематични родителски срещи и се прилагат 

иновативни подходи като родителски срещи извън училище и др.; 

-  Търси се съдействие от отдел „Закрила на детето“. Изградени са 

трайни контакти с партньорите от екипите по Механизма за обхват. 

   ПОКАЗАТЕЛ 7- създадени възможности за участие на учениците в 

извънкласни и извънучилищни дейности по интереси. 

   Източник на информация: анкетни карти на учители, разработени 

процедури, критерии, показатели, инструменти за самооценяване. 

   Въз основа на направения анализ може да се направят следните изводи: 

- В Професионална гимназия по селско стопанство  гр. Чирпан се 

използват пълноценно възможностите за организиране на разнообразни 

извънкласни и извънучилищни дейности; 
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-  Училището участва в проект „Подкрепа за успех“; 

-  Извънкласните и извънучилищните дейности се организират в 

съответствие с потребностите и интересите на децата, а не само с 

възможностите на училището; 

-  Училището осигурява отлични възможности за участие на 

учениците в извънкласни и извънучилищни дейности по интереси. 

    ПОКАЗАТЕЛ 8- провеждат се дейности за консултиране и кариерно 

ориентиране на учениците. 

   Източник на информация: анкетни карти на класни ръководители, 

разработени процедури, критерии, показатели, инструменти за 

самооценяване. 

От анализа на  анкетите може да се направи извода, че училището е 

постигнало добро ниво на провежданите дейности за консултиране и 

кариерно ориентиране на учениците. Учителите и класните ръководители 

съдействат за информиран избор на образователен и професионален път. 

Мотивират  учениците за оставане в училище и придобиване на 

образователна и професионална степен. Провеждат се информационни 

кампании за ползата от изучавана професия/ специалност. 

 

   ПОКАЗАТЕЛ 9- създадени възможности за включване на учениците в 

различни училищни общности в зависимост от техните интереси и 

потребности 

   Източник на информация: анкетни карти на учители, разработени 

процедури, критерии, показатели, инструменти за самооценяване. 

   От анализа на  анкетите може да се направи извода, че училището 

осигурява отлични възможности за включване на учениците в различни 

училищни общности в зависимост от техните интереси и потребности. В 
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училището се работи целенасочено за повишаване  интереса на учениците 

за работа в екип чрез участие в  училищни събития. Организират се 

дейности за подпомагане на деца в риск от техни съученици. Поощряват  

се учениците да участват в ученическо самоуправление, училищни 

празници, спортни състезания и др. мероприятия. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ПРЕДЛАГАНОТО В УЧИЛИЩЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

1. Да се засили методическата подкрепа за учители, с нулев или малък 

педагогически опит, както и за учители по професионална 

подготовка. 
2. Извършване на повече проверки с насоченост към прилагане на 

наученото от квалификациите на учителите в урочната работа. 
3. Да се приложат нови подходи за насърчаване на персонала за 

въвеждане на иновации, за създаване и популяризиране на добри 

педагогически практики; 

4. Да се използват възможностите за кандидатстване по различни 

проекти за осигуряване на достъпна архитектурна среда; 
5. Закупуване на оборудване и  обновяване на още кабинети, 

лаборатории и класни стаи. Въвеждане на още по-строги мерки и по-

голям контрол за опазване на сградния фонд на училището; 
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6. Изграждане на видеонаблюдение на 100% от сградата и 

работилниците. 
7. Закупуване на размножителна техника, компютър и снабдяване с 

повече консумативи за учителската стая. 

8. Създаване на още клубове в зависимост от интересите на учениците, 

за да могат да бъдат обхвани по-голям процент от тях. 

9. Създаването на електронна банка от уроци по отделните дисциплини 

за допълнителна работа на учениците. Създаване на  виртуални 

класни стаи за допълнителна работа с изоставащите, зрелостниците и 

пътуващите ученици, които не могат да бъдат обхванати в групите 

по затруднения и интереси. 

10. Да се насърчи училищната политика за обсъждане и анализиране на 

нивото на компетентност на учениците и мерките за подобряване на 

образователните им резултати. 

11. Търсене на нови подходи и предприемане на допълнителни мерки за 

намаляване на броя  на отпадналите от ПОО ученици. 

12. Още по-усилена работа на педагогическите специалисти в посока 

превенция от тормоз  и насилие в училище и извън него. 

13. Разширяване на популяризирането на дейността на училището в 

повече интернет платформи и други източници за масова 

информация. 

14. Още по-тясно сътрудничество с бизнеса и по-активно участие от 

негова страна в дейността на училището. Привличане на 

представители на работодателите в провеждането и оценяването на 

държавните квалификационни изпити и по-активно участие в 

разработването на учебните програми по разширена професионална 

подготовка и производствена практика. 

15. Да се работи в насока изготвяне и непрекъснато надграждане на 

професионално портфолио, от всички педагогически специалисти. 

16. Изграждане на STEM среда, чрез кандидатстване по национална 

програма. 

17. Да се прилагат още по-разнообразни форми на оценяване, което ще 

допринесе за развитие на подрастващите, ще придобият умения за 

слушане с разбиране, за наблюдение и самонаблюдение, работа с 

компютър, презентиране, демонстриране, изразяване на знания чрез 
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схеми, анализиране на таблици, диаграми, макети по учебно 

съдържание и др. 

18. Развитие на умения у учениците за самостоятелно учене и за екипна 

работа. Всички учители да  подпомагат подготовката на учениците, 

като ги консултират. Да се поощрява практиката, относно проектни 

дейности и задания за самостоятелна работа. 

19. Формиране на способност за самооценка и взаимно оценяване на 

нивото на знанията и компетентностите, съобразно възрастта на 

учениците.За целта те трябва предварително да бъдат информирани с 

критериите и показателите, по които се оценяват техните знания и 

компетенции. 

20. Създаване на възможност учениците да затвърждават и оптимизират 

знанията си и ключовите компетентности. 

21. Да се диференцират дейностите и задачите за работа в клас и в 

извънкласните форми на обучение така, че да съответстват на 

различното равнище в развитието на учениците и на техните 

способности. 

22. Да се засили прилагането на учебния метод „работа по групи“ в 

различни етапи от урока, както и при извън класни дейности. 

23. Да се насърчава активната роля на ученика в часа, като главно 

действащо лице.  

24. Да се цели формиране на ценности и надграждане на умения за 

комуникация и прилагане на знания и компетенции у подрастващите. 

25. Електронно подпомагане ,чрез различни образователни платформи, 

онлайн тестов и др. на пътуващите ученици, които не могат да 

останат на консултации. 

26. Да се засили индивидуалната работа с учениците за изява на 

личностния им  потенциал.   

27. Снабдяване с подходящи обучителни материали и учебни помагала 

за ученици със СОП. 

28. Прилагане на иновативни подходи за намаляване на броя на 

отсъствията и особено на тези по неуважителни причини. 

29. По-голям контакт с родителите за постигане на още по-добра 

посещаемост и успеваемост на учениците в училище.     
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