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   ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

“СТЕФАН  ЦАНОВ” – ГР.К Н Е Ж А 
ОБЩ.КНЕЖА  ОБЛ.ПЛЕВЕН  УЛ. “МАРИН БОЕВ” №5, ТЕЛ/ФАКС 091327376, e-mail: pgz_kneja@abv.bg;   

 
 

ДОКЛАД 

От проведено самооценяване в Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов” 

– град Кнежа за учебната 2014/2015 година 

 

I. Цели на самооценяването 

Основните цели при провеждане на самооценяването на професионалното образование 

и обучение в ПГЗ „Стефан Цанов” – град Кнежа за учебната 2014/2015 г. бяха: 

 

1. Да се направи оценка на осъществяваното професионално образование в ПГЗ 

„Стефан Цанов” спрямо действащите Държавни образователни стандарти; 

2. Да се очертаят силните страни на ПГЗ „Стефан Цанов” и областите, които имат 

нужда от подобрение; 

3. Да се разшири обхвата на прилагане на добри практики в гимназията; 

4. Да се установят на ранен етап рисковете по отношение на качеството на 

професионалното образование в ПГЗ „Стефан Цанов”; 

5. Да се насърчат всички членове на колектива на гимназията към ефективна 

екипна работа; 

6. Да се осигури приемственост и да се популяризира дейността на училището сред 

обществото. Да се насърчи сътрудничеството между ПГЗ „Стефан Цанов”, 

бизнеса и обществените организации в града и общината; 

7. Да се насърчи стремежа на училищния екип към усъвършенстване на качеството 

на предлаганото в ПГЗ професионално образование и обучение. 

 

II. Обща информация за условията, при които работи професионалната 

гимназия 

Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов” – град Кнежа е предпочитано 

средно училище, с авторитет в общината и региона. Екипът от учители, ученици, 

родители и партньори отговорно осъществява мисията на училището, да подготвя 

високо квалифицирани специалисти в областта на селското стопанство и икономиката.  

Професии/специалности, по които се обучаваха учениците през 2014/2015 учебна 

година: 

Професия „Икономист”, специалност „Земеделско стопанство”, професионално 

направление „Администрация и управление” – трета степен на професионална 

квалификация; 

Професия „Агроеколог”, специалност „Агроекология”, професионално направление 

„Растениевъдство и животновъдство” – трета степен на професионална квалификация; 

Професия „Техник на селскостопанска техника”, специалност „Механизация на 

селското стопанство”, професионално направление „Растениевъдство и 

животновъдство” – трета степен на професионална квалификация; 
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Професия „Техник-растениевъд”, специалност „Растителна защита и агрохимия”, ”, 

професионално направление „Растениевъдство и животновъдство” – трета степен на 

професионална квалификация; 

Професия „Работник в растениевъдството”, специалност „Трайни насаждения”, 

професионално направление „Растениевъдство и животновъдство” – първа степен на 

професионална квалификация; 

Професия „Фермер”, специалност „Земеделец”, професионално направление 

„Растениевъдство и животновъдство” – втора степен на професионална квалификация; 

 

Обучението в гимназията се извършва в дневна, задочна и  самостоятелна форма. 

Броят на учениците към 15 септември 2014г. е 443; 

В това число: 

- Дневна форма на обучение: - 316 ученици 

- Задочна форма на обучение – 114 ученици; 

- Самостоятелна форма на обучение – 13 ученици. 

Брой паралелки: 16. 

В това число  

- 12 паралелки, обучаващи се в дневна форма; 

- 4 паралелки, обучаващи се в задочна форма. 

40 ученици са настанени на общежитие към училището. 

 

Обучението се извършва по учебни планове и програми, утвърдени от МОН. 

Утвърденият план-прием се осъществява на 100 %. 

 

III. Налични ресурси 

1. Човешки ресурси 

Главен фактор за осъществяване на богата по съдържание, иновативност и полезност 

дейност е екипът от учители на ПГЗ „Стефан Цанов”. Днешните учители в гимназията 

са отговорни личности, търсещи ефективни методи за обучение и възпитание и 

утвърждаване на стил на грижа, уважение и взискателност към личността на учениците. 

Колективът на ПГЗ „Стефан Цанов” се състои от 52 души персонал, от които 32 души – 

педагогически персонал,  4 души – административен персонал и 16 души – помощен 

персонал. 

Педагогическите специалисти с ръководни функции са  3. 

В това число – 1 директор; 2 – помощник-директори; 

Управлението на гимназията се осъществява при все по-пълно утвърждаване на 

принципите на демократично и хуманно взаимодействие между учители, ученици, 

родители и партньори. 

Учители на щат: 32 бр. , средна възраст 43 години.  

Учители с висше образование – 30 бр. 

В това число: 

Със степен „магистър”– 25 бр.; 

Със степен „бакалавър” – 1 бр.; 

Със степен „професионален бакалавър” - 4 бр. 

 

С професионална квалификационна степен (ПКС) : 

С четвърта ПКС: 5 бр. 
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Учителите от ПГЗ „Стефан Цанов” редовно участват в работни групи за разработване 

на учебна документация като: училищни учебни планове, учебни програми. Всички 

учители се включват в квалификационни форми на училищно и извън училищно ниво. 

Формирани са 4 методически обединения на учителите, както следва: 

- Методично обединение на учителите по природо- математически дисциплини; 

- Методично обединение на учителите по хуманитарни дисциплини; 

- Методично обединение на учители-специалисти по агрономически и технически 

дисциплини; 

- Методично обединение на учители по икономически дисциплини.  

Основна цел на всички методически обединения е: Осигуряване на комплекс от 

условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по предмети, като 

част от общото модернизиране на образователния процес в училище. 

През изминалата учебна година работата в методическите обединения бе насочена към 

изпълнение на следните цели: 

- Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 

създаване на мотивация за саморазвитие самоусъвършенстване на учителите; 

- Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности; 

- Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на 

трайни знания и професионални умения. 

Административен персонал: 4 човека със средно образование и средна възраст 53 

години. 

 

2. Материални ресурси: 

- Недвижимо имущество – административна сграда, общежитие, хале, учебна 

работилница, физкултурен салон; 

- Движимо имущество – учебни автомобили, леки коли, трактори, сеялка 

-трактор – колесен „БолгарТК-80”, трактор – колесен MCCormick, 

малогабаритен трактор ДЕН, трактор Т150, ремарке РСД, ремарке – цистерна, 

тороразпръскващо ремарке, дискова брана, култиватори, плугове, сеялка за 

окопни култури, сеялка-редова, сеялка за точна сеитба, сламопреса, косачка-

роторна, мотофреза, машина-прикачна-комбинирана, ротационна мотика, 

самоходно шаси, зърнокомбайн, ямокопател. 

3. Финансови ресурси: 

Издръжка на един ученик /редовно обучение/: 

- За специалност „Земеделско стопанство” – 1335 лв. 

- За останалите специалности – 2052 лв. 

- Издръжка на един ученик /задочно обучение/ - 797 лв. 

- Издръжка на един ученик в общежитие – 1327 лв. 

- Издръжка на един ученик /самостоятелна форма/ - 320 лв. 

Средна работна заплата общо – 676.21 лв. 

Средна работна заплата за педагогическия персонал – 765.20 лв. 

Средна работна заплата за непедагогическия персонал – 503.80 лв. 
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IV. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване 

Вътрешната самооценка на качеството на предоставяното ПОО в ПГЗ „Стефан Цанов” 

обхваща четирите области, утвърдени със Заповед № РД 09-872/29-06.2012г. на 

Министъра на образованието и науката: училищен мениджмънт, училищна среда, 

обучение и учене и училищно партньорство, а така също и всички критерии и 

показатели към всяка от областите. 

Област – Училищен мениджмънт 

Критерии: 

1. Система за осигуряване на качеството на ПОО 

Показатели: 

- Разработена училищна програма за повишаване качеството на предлаганото 

професионалното образование и обучение; 

- Вътрешноучилищни критерии за установяване качеството на професионалното 

образование и обучение; 

- Създадена вътрешна система за осигуряване качеството на професионалното 

образование и обучение; 

- Създаден механизъм за мониторинг и контрол на професионалното образование 

и обучение; 

- Създаден механизъм за ранно предупреждение; 

- Изготвен доклад от проведена самооценка с изводи и мерки за осигуряване на 

по-високо качество на професионалното образование и обучение. 

 

2. Инвестиции в ПОО 

Показатели: 

- Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. 

Разработване на училищни проекти;  

- Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на 

бюджета;  

- Наличие на собствени приходи на училището.  

 

3. Квалификационна дейност 

Показатели: 

- Реализиране на квалификационната дейност за педагогическия персонал на 

вътрешноучилищно ниво; 

- Реализиране на квалификационна дейност за педагогическия персонал, 

проведена от други институции; 

- Споделяне на ефективни практики. 
 

4. Нормативно осигуряване 

Показатели: 

- Осигурен достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за 

осъществяване дейността на училището; 



5 

 

- Осигурен достъп до учебната документация по изучаваните 

професии/специалности; 

- Състояние на училищната документация. 

 

5. Училищен персонал 

Показатели: 

- Наличие на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на 

персонала; 

- Откритост и прозрачност при вземане на управленски решения; 

- Делегиране на права; 

- Критерии за оценка труда на учителите и служителите; 

- Наличие на капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото 

професионалното образование и обучение; 

- Наличие на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни 

дейности; 

- Качество на административното обслужване. 

 

Област – Училищна среда 

Критерии: 

1. Индивидуална среда на ученика 

Показатели: 

- Наличие на мерки за адаптиране на ученика към училищната среда;  

- Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни 

общности в зависимост от неговите интереси и потребности;  

- Осигурени условия за интерактивно учене.  
 

2. Училището като социално място 

Показатели: 

- Създадени условия за интегриране на ученици със специално образователни 

потребности;  

- Създадени условия за интегриране на обучавани възрастни в неравностойно 

положение;  

- Предприети мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е 

майчин;  

- Предприети мерки за социализиране на курсисти (обучавани възрастни), за 

които българският език не е майчин;  

- Наличие на правила за разрешаване на възникнали конфликти;  

- Дейности за превенция и разрешаване на конфликти;  

- Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с 

дейността на училището;  

- Наличие на училищен сайт с актуална информация.  

 

3. Материално-техническа база 

Показатели: 



6 

 

- Осигурена достъпна архитектурна среда спрямо необходимите потребности; 

- Наличие на пропускателен режим, ориентири за ученици, родители и други 

външни лица; 

- Относителен брой (в %) на класните стаи, поддържани и оборудвани с 

необходимия инвентар спрямо общия брой на класните стаи; 

- Наличие на кабинети за професионално обучение; 

- Наличие на съвременно оборудвани учебни работилници/ лаборатории/УТФ и 

други; 

- Осигуреност с материали и консумативи за общообразователната подготовка; 

- Осигуреност с материали и консумативи за професионалната подготовка; 

- Достъпни за всички ученици и по всяко време на учебния ден библиотека и 

интернет; 

- Функционално място на ученика в класната 

стая/кабинета/работилницата/физкултурния салон - наличие на регламентирани 

отговорности за реда и чистотата на работното място и спазването им. Опазване 

на интериора и екстериора на училището; 

- Функционално място на учителя - осигурен постоянен достъп до интернет и до 

актуална научна и педагогическа литература. 

 

Област – Обучение и учене 

Критерии: 

1. Учебна дейност 

Показатели: 

- Подготовка и планиране на уроците;  

- Структурата на урока е ясна за учениците и установена от проведен 

педагогически контрол;  

- Планиране и използване на информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) в урока.  

 

2. Оценяване и самооценяване 

Показатели: 

- Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици и курсисти;  

- Критерии за оценяване - известни на учениците/курсистите;  

- Обсег на използването на ИКТ при оценяването по учебни предмети от 

професионална подготовка;  

- Ритмичност на оценяването;  

- Изградени умения у учениците/курсистите за самооценяване по практическо 

обучение;  

- Изградени умения у учителите за самооценяване.  
 

3. Взаимоотношения ученик-учител;ученик-ученик 

Показатели: 

- Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците;  

- Умения за работа в екип в паралелката;  
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- Установена от учителя позитивна атмосфера в паралелките.  
 

4. Резултати от обучението 

Показатели: 

- Относителен дял (в %) на отпадналите от обучение по програми за 

професионалното образование и обучение към броя на постъпилите в началото 

на обучението; 

- Относителен дял (в %) на успешно завършилите (и получили документ) ученици 

със специални образователни потребности към започналите обучение по 

програми за професионалното образование и обучение;  

- Процент на успешно завършилите обучаеми възрастни лица в неравностойно 

положение, спрямо тези започнали обучение по програми професионалното 

образование и обучение;  

- Относителен дял (в %) на учениците, успешно положили двата държавни 

зрелостни изпити към допуснатите до зрелостни изпити;  

- Относителен дял (в %) на учениците, успешно положили двата държавни 

квалификационни изпити към допуснатите;  

- Относителен дял (в %) на курсистите (обучаваните възрастни) успешно 

положили двата държавни квалификационни изпити към допуснатите;  

- Относителен дял (в %) на учениците на поправителен изпит към общия брой 

ученици;  

- Относителен дял (в %) на повтарящите учениците към общия брой ученици;  

- Относителен дял (в %) на отпадналите по различни причини от обучение по 

програми за професионалното образование и обучение ученици към броя на 

учениците за учебната година;  

- Относителен дял (в %) на отпадналите от обучение по програми за 

професионалното образование и обучение курсисти (обучавани възрастни) към 

общия им брой в училището. 

 

5. Надграждане на знания и умения 

Показатели: 

- Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и други;  

- Изградени екипи за работа по проект.  
 

6. Педагогически постижения 

Показатели: 

- Относителен дял на учителите с придобита следдипломна квалификация спрямо 

броя на заявилите такава;  

- Брой учители, подготвили ученици - призьори на състезания, олимпиади и 

други.  

 

Област  - Училищно партньорство 

Критерии: 

1. Партньорство между преките участници в училищното образование 
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Показатели: 

- Създадени методически обединения;  

- Създадени условия за подкрепа на млади учители (ако има такива);  

- Включване на учителите в управлението на промените в училището;  

- Партньорство на училищното ръководство с методическите обединения, 

училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление. 

Партньорство между отделните структури;  

- Средна посещаемост на родители на родителска среща - годишно;  

- Удовлетвореност на родителите по конкретни въпроси - проучвания чрез анкети, 

интервюта и други;  

- Участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности;  

- Осигурен достъп на родителите до учебната документация по изучаваните 

професии/специалности;  

- Дейност на училищното настоятелство.  

 

2. Външно партньорство 

Показатели: 

- Взаимодействие с институциите в системата на народната просвета, 

териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното 

управление;  

- Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на ЗД 

„Полиция“;  

- Взаимодействие с местната общественост;  

- Относителен дял в % на учениците, провели практическото си обучение на 

реални работни места при работодател;  

- Относителен дял в·% на курсистите (обучаваните възрастни), провели 

практическото си обучение на реални работни места при работодател;  

- Степен на съответствие между професионално-квалификационната структура на 

завършващите професионалното образование и обучение и потребностите от  

            работна сила по професии и специалности на регионално равнище;  

- Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции, 

вътрешно-нормативни документи, предложения, мнения, становища за и по 

политически проекти, съвместни проекти, модернизиране на материалната база 

на гимназията;  

- Участие на работодатели при определянето на план-приема в гимназията;  

- Относителен дял (в процент) на проведените държавни изпити за придобиване 

на професионална квалификация с участието на социалните партньори спрямо 

общия брой проведени държавни изпити за придобиване на професионална 

квалификация за учебната година;  

- Удовлетвореност на училищните партньори (спонсори, работодатели, браншови 

организации и др.) по конкретни въпроси - проучвания чрез анкети, интервюта и 

други. 

 

Самооценяването се извършва въз основа на посочените по-долу максимален брой 

точки по области и критерии и скала на крайната оценка. 
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Максимален брой точки по области и критерии за самооценяване на 

професионалното образование и обучение в ПГЗ „Стефан Цанов”: 

 

ОБЛАСТ 1 : УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 25 точки  
Критерии:  

1. Система за осигуряване качество на ПОО – 9,50 точки  

2. Инвестиции в ПОО – 4 точки  

3. Квалификационна дейност – 2,50 точки  

4. Нормативно осигуряване – 3,00 точки  

5. Училищен персонал – 6,00 точки 

ОБЛАСТ 2 : УЧИЛИЩНА СРЕДА – 20 точки  

Критерии:  
1. Индивидуална среда на ученика – 4,50 точки  

2. Училището като социално място – 6,50 точки  

3. Материално-техническа база – 9,00 точки 

ОБЛАСТ 3 : ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ – 40 точки  

Критерии:  
1. Учебна дейност – 10 точки  

2. Оценяване и самооценяване – 5 точки 

3. Взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик – 5 точки 

4. Резултати от обучението – 10 точки 

5. Надграждане на знания и умения – 5 точки 

6. Педагогически постижения – 5 точки 

ОБЛАСТ 4 : УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО – 15 точки  

Критерии:  
1. Партньорство между преките участници в училищното образование – 7,50 точки  

2. Външно партньорство – 7,50 точки 

 

 

 

СКАЛА НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА  
от самооценяването на професионалното образование и обучение: 

 

От 81 до 100 точки  ИЗКЛЮЧИТЕЛНО  

От 61 до 80 точки  МНОГО ДОБРО  

От 41 до 60 точки  ДОБРО  

От 21 до 40 точки  СРЕДНО  

Под 20  НИСКО/СЛАБО  
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V. Резултати от самооценяването  

1. Оценяване на постиженията в област „ Училищен мениджмънт” 
Критерий 

 

 Брой 

точки 
 

Доказателствен материал 
 

1.Система за осигуряване 

на качество на ПОО – 9,50 

точки  

 

9,25 
 

Система за осигуряване на качество на 

ПОО;  

План на комисията по качество на ПОО;  

График за провеждане на дейностите от 

плана.  
2. Инвестиции в ПОО – 4 

точки  

 

3,00 
 

Училищни проекти – доклад-анализи на 

МО и УК;  

Национални и европейски програми – 

получено финансиране;  

Вътрешни правила и процедури за 

изпълнение на бюджета;  

Собствени приходи – изпълнение на 

бюджета.  
3. Квалификационна 

дейност – 2,50 точки  

 

2,00 
 

План за квалификационната дейност;  

Доклад-анализ на УК; Сключени договори 

за обучение;  

Публикации в сайта на ПГЗ”Стефан 

Цанов”.  
4. Нормативно осигуряване 

– 3,00 точки  

 

2,00 
 

Наличие на интернет-достъп, публикувани 

документи в сайта на училището и на 

хартия в учителската стая,информационен 

кът – табло.  

 

5. Училищен персонал – 

6,00 точки  

 

5,00 
 

Утвърдени правила, процедури, критерии 

за назначаване, съкращаване, работна 

заплата, делегиране на права, протоколи от 

заседания на МО, УК, ПС.  

 

Общо за област 

„Училищен 

мениджмънт”- 25 точки  

21,25 
 

 

 

Анализ на получените резултати: 

 

 Чрез прилагане на вътрешни правила за осигуряване на качество на 

образованието в ПГЗ „Стефан Цанов” се постига възможно максималното му 

високо равнище чрез ефективно използване на външните и вътрешни ресурси 

(нормативна уредба, социални партньори, учителски потенциал, организация на 

труд, материална, информационна и вътрешнонормативна база).  

 С цел по-добро управление на финансовите и материални ресурси училището 

разработва и реализира проекти по национални и международни програми със 

социална и икономическа насоченост, които водят до подобряване качеството на 

професионалното образование и обучение.  
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 Ръководството на училището подпомага изпълнението на плана за 

квалификация на педагогическите специалисти и поощрява участието им в 

различни вътрешноучилищни и извънучилищни форми, организирани от МОН, 

РИО и др.  

 В края на календарната година училището няма задължения, осигурени са 

всички нормативно регламентирани социални придобивки. 

 В училището има осигурен неограничен достъп до законовата и подзаконовата 

нормативна уредба и необходимата училищна документация чрез кабелен 

интернет и сайта на училището. Документацията се води и съхранява правилно, 

допускат се несъществени грешки при нейното водене.  

 Утвърдени са и се спазват процедури и правила при назначаване и съкращаване 

на персонала, при определяне и изплащане на работните заплати, ДТВ, ДМС и 

др. Има откритост и прозрачност при вземане на управленските решения, 

изпълнението на бюджета се отчита пред общото събрание всяко тримесечие, 

делегирането на права е ясно регламентирано в длъжностните характеристики. 

Критериите за оценка на труда на учители и служители са регламентирани във 

Вътрешните правила за разпределяне на заплатите. Утвърдена със заповед на 

директора е комисията по качество на ПОО. Административното обслужване в 

ПГЗ „Стефан Цанов” е достъпно, ефективно и се осъществява чрез използване 

на различни форми на ИКТ.  

 

2.Оценяване на постиженията в област „Училищна среда”. 

 

Критерий Брой 

точки 

Доказателствен материал 

1.Индивидуална среда на 

ученика – 4,50 точки  
3,00 

 

Годишен план за дейността на училището;  

Годишен план на МО на кл. ръководители;  

Доклад-анализи на МО, УК, констативни 

протоколи от педаг. контрол на директора и 

ПДУД.  
2.Училището като 

социално място – 6,50 

точки  

 

4,25 
 

Правилник за дейността на ПГЗ „Стефан 

Цанов”; план на УК за превенция на 

противообществените прояви на учениците;  

Правила и дейности за превенция и 

разрешаване на конфликти;  
Архив на училищни вестници, рекламни 

брошури, рубрики в училищния сайт и 

публикации във Фейсбук-страницата на 

училището. 

3.Материално-техническа 

база – 9,00 точки  

 

7,00 
 

Видео наблюдение и охрана; 

Инвентаризационни описи; Договори за 

дарение; Разходооправдателни документи за 

закупени материално-технически средства, 

педагогическа и специализирана литература.  

Общо за област 

„Училищна среда”- 20 

точки  

 

14,25  
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Анализ на получените резултати: 

 

 Основен приоритет на ПГЗ „Стефан Цанов” е привличането, задържането и 

приобщаването на учениците към училището;  

 Участия в ежегодни училищни състезания, конкурси, тържества, чествания;  

 Прилагане на интерактивни методи на преподаване и оценяване;  

 Незначителен брой бързо разрешими конфликти и противообществени прояви в 

резултат на сериозната работа по превенцията им, извършена от УК със 

съдействието на училищния психолог, класните ръководители, многобройни 

срещи и разговори с родителите. 

 Разнообразни начини и средства за разпространяване на информация, свързана с 

дейността на училището;  

 Непрекъснато подобряване на МТБ – сграден фонд, оборудване, свързано с 

общообразователната и професионалната подготовка, подобряване на 

екстериора и интериора на сградата, спазване на нормативните изисквания за 

здравословен микроклимат и намаляване на енергийните разходи.  

 

3. Оценяване на постиженията в област „Обучение и учене” 

 
Критерий Брой 

точки  

Доказателствен материал 

1.Учебна дейност – 10 точки  8,50 Годишни разпределения по учебни 

предмети; Констативни протоколи от 

педагогическия и административен 

контрол на директора и ПДУД;  

2.Оценяване и самооценяване – 5 

точки  

 

3,50 Констативни протоколи от 

педагогическия и админи-стративен 

контрол на директора и ПДУД; Карта за 

самооценка на учителя; Информации от 

педагогичес-ките съвети за анализ на 

входно-изходните нива по учебни 

предмети; ритмичност на изпитванията;  

3.Взаимоотношения ученик-

учител, ученик-ученик – 5 точки  

 

4,75  

 

Констативни протоколи от 

педагогическия и администра-тивен 

контрол на директора и ПДУД; Доклад 

УК по ПППОМНУ; Анкета с родите-лите; 

Отчет на учлищния психолог;  

4.Резултати от обучението – 10 

точки  
8.25 Доклад на класния ръководи-тел (успех, 

отсъствия, наказа-ния); Доклад на ПДУД 

за ДЗИ и ДИ за ПК; Грамоти и награди на 

ученици от състезания, олимпиади, 

конкурси -училищни, общински, 

регионални. 

5.Надграждане на знания и 

умения – 5 точки  
4,00 Констативни протоколи от 

педагогическия контрол на директора и 

ПДУД; Доклади на председателите на 

МО от проведени състезания и конкурси  

6.Педагогически постижения – 5 

точки  
4,00 Доклад на УК за квалификационна 

дейност; Грамоти на ученици от 
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състезания и конкурси;  

Общо за дейност „Обучение и 

учене” – 40 точки  
33,00  

 
Анализ на получените резултати: 

 

 Много добро планиране и изпълнение на урочната дейност – съобразена с 

възможностите на учениците, оптимален темп на работа, реализиране на 

вътрешнопредметни и междупредметни връзки, прилагане на интерактивни 

методи на преподаване и оценяване, използване на разнообразни дидактически и 

учебно-технически средства и ИКТ, добра обратна връзка за постигане на 

целите, целесъобразно поставени домашни и самостоятелни работи, спазване на 

графика за провеждане на консултации с нуждаещите се ученици;  

 

 Ясно дефинирани критерии за оценяване при различните видове изпитвания, 

познати на учениците и спазвана ритмичност на изпитванията; много добри 

умения за самооценка при учителите и добре формулирани мерки за повишаване 

качеството на урочната дейност; работа за създаване на умения у учениците за 

самооценка при ясни критерии и скала за оценяване;  

 

 Изградена позитивна атмосфера за работа; взаимен и двупосочен контакт между 

учител и ученици, внушаващ положителни емоции и стимул за по-високи 

резултати; налице е екипна работа между ученици и учители по професионална 

подготовка;  

 

 Отпадналите ученици възлизат на 2% от общия брой поради семейни причини;  

 

 86% от учениците са придобили втора и трета степен на ПК. Повишен е 

интересът на учениците, а от там е увеличен и техният брой за участие в 

организираните олимпиади, конкурси, състезания на различни нива.  

 

 Успешно участие при разработването и реализирането на проекти по 

национални и международни програми;  

 

4. Оценяване на постиженията в област „Училищно партньорство”. 

 

Критерий Брой 

точки  

Доказателствен материал 

1.Партньорство между 

преките участници в 

училищното образование 

– 7,50 точки  

 

 

5,90 
 

Документация на МО, УК; Доклади на 

МО; Доклади на класните ръководители за 

проведени родителски срещи и тяхната 

посещаемост; Анкети с родителите.  

2.Външно партьорство – 7,50 

точки  

 

5,05 
 

Сключени договори за провеждане на 

производствена практика на ученици на 

реални работни места; Протоколи от ДИ 

за ПК; Договори за дарения. 

Общо за област „Училищно 

партньорство” – 15 точки  

 

10,95 
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Анализ на получените резултати: 

 

 Постигната максимално ефективна дейност на МО и УК чрез организиране на 

работни съвещания свързани с: качеството на учебния процес, необходимост от 

допълнителна квалификацияна учителите, промени в училищните правилници, 

плановете, процедурите, графиците, мерки за преодоляване на трудности 

свързани с обучението и възпитанието на учениците;  

 Сравнително добра заинтересованост от страна на родителите за напредъка на 

учениците, отчетена на общи и паралелкови родителски срещи;  

 Партньорство с работодатели в областта на селското стопанство и икономиката. 

 

 

Общият брой точки за училището от всички области за самооценяване възлиза на 

79,45, което според скалата за оценяване е един много добър резултат. 

 
VІ. Постижения и добри практики: 

 

 Прозрачност на управлението и дейността на училището; 

 Осигурени  мултимедийни устройства за приложение на ИКТ в учебния 

процес.Наличие на добре оборудвани кабинети по професионална подготовка. 

 За постигане на по-висока ефективност и повишаване квалификацията на 

учителите се използват както вътрешноквалификационни форми, така и 

извънучилищни форми;  

 Провеждане на пробни ДЗИ и консултации по избраните за второ ДЗИ 

предмети;  

 Нисък относителен дял (2%) на напусналите системата на професио- налното 

образование ученици;  

 Висок относителен дял (90%) на квалифицираните учители;  
 Висок относителен дял (91% ) на учениците, придобили степен на 

професионална квалификация;  

 Висок относителен дял (95% ) на учениците, извършили практическо обучение 

на реални работни места при работодатели;  

 Висок относителен дял (60% ) на учениците, участвали в извънкласни и 

извънучилищни дейности;  

 

Постигнати са следните добри успехи: 

 

- Целенасочена мотивация на учениците за обучение и професионална 

квалификация в ПГЗ „Стефан Цанов”. 

- Успешна работа на учителите в Методическите обединения. 

- Провеждане на тридневно обучение на учители и служители от гимназията на 

тема:”Формиране на култура и навици за управление качеството на 

образователните услуги”, осъществено от лекторите – Проф. Д-р на 

техническите науки Георги Тасев и Проф. Михо Михов. 

- Провеждане на дву-дневен обучителин семинар с участието на всички учители 

от гимназията на тема: „Тестът като инструмент за измерване знанията на 

учениците”, представена от г-жа К. Минева от Център за контрол и оценка на 

качеството на училищното образование – гр. София. 
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- Успешна работа по изпълнение на дейности от Националната програма „На 

училище без отсъствия” – мярка „Без свободен час” за организиране заместване 

на отсъстващи учители и мярка „Без отсъствие” за разработване и изпълнение на 

училищна програма за намаляване броя на отсъствията на учениците от училище 

и броя на отпадналите ученици от училище.  

- Успешно реализиран проект по Програма „Еразъм +” , съвместно с 

Индустриален институт за аграрно инженерство – град Познан, Полша. 

Проектът е насочен към мобилност на 20 ученици от 11-ти и 12-ти клас, с двама 

учители, като придружаващи лица. 

- Успешна работа по реализиране на дейности по проект „Ученически практики”. 

- Участие в Националното състезание по природни науки и екология, проведено в 

град Видин и отлично представяне на ученичката Ивана Съркьова, оценена с 

оценка Отличен 5.75 на научна разработка под ръководството на 

преподавателката по биология и здравно образование Снежана Драшанска. 

- Участие и много добро представяне на наши ученици на Националното 

състезание „Млад фермер” – регионален кръг. 

- Участие и отлично представяне на наши ученици в областния кръг на „Цветна 

олимпиада” – 10 ученици със завоювано първо място по различни предмети: 

Български език и литература-3 ученици; Математика – 3 ученици; Английски 

език – 2 ученика; Информационни технологии – 2 ученика. Спечелена купа за 

класиране на първо място в област Плевен. Успешно участие на класираните 

ученици във втори – онлайн кръг на „Цветна олимпиада”, под ръководството на 

учителите: Цветелина Мутафчиева, Валентина Георгиева и Мая Бусерска по 

Български език и литература; Петко Илиев и Людмила Бенчева – по Английски 

език, Валентина Велчева и Петранка Петровска – по математика, Валентина 

Велчева и София Димитрова – по информационни технологии. 

- Много добро представяне на Националното състезание „За хляба наш”, 

проведено в град Благоевград, с научна разработка на ученичката Траяна 

Христова от 9 клас и нейната ръководителка – Снежана Драшанска – 

преподавател по биология и здравно образование. 

- Участие на ученици от 9 клас в онлайн-кръг на Международното състезание по 

информатика и компютърна грамотност „Бобър”, под ръководсвото на 

новопостъпилата учителка по информатика и информационни технологии 

София Димитрова. 

- Отлично представяне на наши ученици в трети областен преглед на 

туристическите умения и сръчности за учащи се, за приза „Кристален еделвайс”. 

Завоювано комплексно Първо място и класиране за Национален преглед на 

туристическите умения и сръчности, под ръководството на учителя Марин 

Бодилков. 

- Участие и много добро представяне в Националния преглед на туристическите 

умения и сръчности за приза „Кристален еделвайс”, под ръководството на 

учителя Марин Бодилков. 

- Участие и отлично представяне в Национален поход „Козлодуй – Околчица”, 

под ръководството на учителя Марин Бодилков. 

- Реализация на извън-класни дейности по проект „Успех” – сформирани 17 

клуба, в които са обхванати 60% от учениците в гимназията. 

- Интензивна работа на Комисията за борба с противообществените прояви, с 

ученици, имащи лошо поведение. 
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- Организиране и участие на наши ученици в инициативата „Мениджър за един 

ден” по програма „Джуниър Ачиивмънт”  в партньорски фирми и под 

ръководството на учителката по икономика Петя Коларова. 

- Честване на училищни и национални празници. 

- Интензивна дейност на училищното радио. 

- Успешно проведени инициативи, съвместно с ученическия съвет: „Ден на 

толерантността”, „Ден за борба със СПИН”, „Ден на влюбените – св. Валентин”, 

„Ден за борба с тормоза в училище”, честване на 1-ви март, Националния 

празник на РБългария – 3-ти март, „Дни на ученическото самоуправление” , 

организиране и провеждане на Коледен базар с благотворителна цел , екскурзия 

до Крошунските водопади др. 

- Проведено представително занятие на тема „Светлината около нас”, посветено 

на международната година на светлината с ученици от 9-ти,11-ти и 12-ти клас, 

под ръководството на преподавателката по физика и астрономия Петранка 

Петровска. 

- Участие на ученици от специалност „Земеделско стопанство” в Световната 

седмица по предприемачество с открит урок на тема: „Предимствата на младия 

предприемач” под ръководството на преподавателката по икономика Петя 

Коларова и със съдействието на госпожа Ралица Каленска от „Агросървиз 

ЕООД” – като бизнес-консултант. 

- Обучение на 30 ученици от 12-ти клас, организиано от Местна Инициативна 

Група /МИГ/ - гр. Кнежа, на тема: „Финансирането на земеделските 

производители – алтернатива да останем и работим в родния край”, проведено в 

гр. Луковит. 

- Организиране на училищни кръгове на олимпиади по: Български език и 

литература, математика, биология и здравно образование, счетоводство. 

- Провеждане на пробни зрелостни изпити по Български език и литература и 

биология и здравно образование. 

- Успешно реализирани дейности по подновяване и осъвременяване на МТБ чрез 

одобрени средства от НП „Модернизация на материалната база в училище”. 

 
VІІ. Области , нуждаещи се от подобрение: 

 

 Училищен мениджмънт – по-често споделяне на ефективни практики на 

вътрешно -училищно ниво.  
 Училищна среда – подобряване и осъвременяване на МТБ; осигуряване на 

условия за интерактивно учене.  

Създаване на по-добри условия за интегриране на ученици със СОП. 

 Обучение и учене – надграждане на знания и умения; създаване на по-добри 

умения за самооценка при учениците; въвеждане на иновации в учебния процес. 

 Училищно партньорство – външни контакти със социалните партньори; 

участие на родителите в извънкласни дейности;  

 

VІІІ. Приоритети за следващото самооценяване:  

 
 Да продължипривличането, задържането и приобщаването на учениците към 

училището;  

 Да се работи за постигане трайност на знанията и формиращо самооценяване; 

повишаване на средния успех и на успеха от ДЗИ и ДИ за ПК;  
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 Създаване на предпоставки за пълноценна реализация на завършващите ученици 

с цел повишаване качеството на живота им. 

 Проучване на нуждите на пазара на труда от земеделски кадри. 

 Привличане на допълнителни средства за обновяване и модернизиране на МТБ и 

енергоспестяване;  

 Набавяне на нова актуална учебна и справочна литература за професионална 

подготовка. 

 Повишаване на взискателността по опазване на училищното имущество и 

спазване на добра хигиена в училището, общежитието, училищния двор. 

 Всички материали за извършване на самооценката (чеклисти, анкети и др.), за 

измерване качеството на ПОО да бъдат изработени в електронен вид и да бъдат 

качени в сайта на училището.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


