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ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПГЗ „СТЕФАН ЦАНОВ” ЗА 

УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА 

 

І. Политика по осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение 

 

1. Визия: 

Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов” да бъде призната като 

училище, предоставящо качествена подготовка в областта на ПОО и ползващо се с 

доверието на стопанските организации – потребители на кадри и обществеността в 

региона. 

 

2. Мисия 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с 

изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена и 

професионална реализация.  

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и 

стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.  

Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и 

създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот.  

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, 

професионални заложби и умения, развитие на индивидуалността и стимулиране на 

творческите заложби. 

 

3. Ценности на професионалната гимназия: 

 

- Високо качество на предлаганото ПОО; 

- Равни възможности за всички наши ученици; 

- Доверие между членовете на колектива и между колектива и учениците и 

родителите; 

- Насърчаване към учене през целия живот; 

- Обединение на членовете на колектива около общи идеи и ценности; 

- Сътрудничество в колектива на гимназията и с външни партньори; 

Разработване и активно участие в проекти за обучение 
 

4. Принципи: 

 

- целенасоченост към постигане на високи резултати на професионалното 

образование или професионалното обучение; 

- ориентираност на обучението към изискванията и потребностите на пазара 

на труда; 

- ефикасност при ползване на ресурсите и ефективност; 

- ангажираност на всички участници в професионалното образование и 

обучение в процеса за осигуряване на качеството; 

- удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите 

заинтересовани лица; 

- приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри 

практики; 
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- прозрачност, демократичност и социален диалог. 

 

5. Същност и особености на самооценяването: 

Самооценяването е процес на измерване на качеството на предлаганото ПОО в 

ПГЗ „Стефан Цанов” чрез изпълнението на утвърдените в гимназията процедури и 

спазването на НАРЕДБА №2 от 8 септември 2015 г. за сигуряване на качеството на 

професионалното образование и обучение. 

Самооценяването се осъществява и чрез спазването на настоящата политика и 

цели по осигуряване на качеството, критериите и план-графика за провеждане на 

дейностите за осигуряване на качеството. 

Директорът организира, контролира и отговаря за цялостната дейност за 

функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството . 

Самооценяването в ПГЗ „Стефан Цанов” – град Кнежа,  се извършва веднъж 

годишно и се отнася за съответната учебна година. 

 

6. Методика, която се използва за самооценяването:  

          Прилагат се конкретни процедури за идентифициране на всеки от показателите, 

служещи за характеризиране на критериите за оценяване на ПОО. За реализирането на 

отделните процедури следва предварително да се определи целта на всяка от тях, 

описание, отговорници, начините за събиране на информация, обработването и 

съхраняването й. 

Оценяването на всеки от критериите се прави чрез конкретна таблица за 

оценяване със съответните показатели с качествени и количествени характеристики. 

 

Области на самооценяване и скала за формиране на оценка: 

 

ОБЛАСТ 1: Достъп до професионално образование и обучение – 20 точки 

ОБЛАСТ 2:  Придобиване на професионална квалификация – 65 точки 

ОБЛАСТ 3: Реализация на лицата, придобили професионална квалификация – 15  

точки. 

 

Скала на крайната оценка: 
 

 отлично – при крайна оценка от 91 до 100 точки; 

 добро – при крайна оценка от 66 до 90 точки; 

 задоволително – при крайна оценка от 46 до 65 точки; 

 незадоволително – при крайна оценка до 45 точки включително. 

 

Отчитане на резултатите от самооценяването: 

 

 След приключване на самооценяването, отговорникът по качеството изготвя 

доклад за резултатите от самооценяването. 

 Докладът за резултатите от самооценяването, се приема от педагогическия 

съвет на гимназията и се представя на регионалния инспекторат по 

образованието в срок до 15 октомври съгласно Наредба 2 от 8 септември 2015г. 

за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение.  
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Ред и начин за съхранение на доказателствените материали за проведеното 

самооценяване: 

 

         Изготвените от комисиите материали, като процедури, чек-листове, аннкети и др. 

се предоставят на отговорника по качеството на хартиен и на магнитен носител. След 

приключване на самооценяването за съответната година доказателствените материали 

се предават на отговорника по качеството, който е длъжен да ги предаде в архива на 

училището, където се съхранява за срок от 3 години, считано от датата на предаването 

в архива. 

 

ІІ. Цели 

 

1.Стратегическа цел на самооценяването е да се извърши цялостна 

оценка на качеството на предлаганото от гимназията професионално образование 

и обучение, да се идентифицират слабостите и да се набележат мерки за тяхното 

отстраняване и евентуалното повишаване на качеството на ПОО в ПГЗ “Стефан Цанов” – 

град Кнежа. 

 

2.Текущи цели на самооценяването: 

 

 осигуряване на обективна оценка на качеството на ПОО; 

 подпомагане повишаването на качеството на ПОО, чрез идентифициране на 

евентуални слабости и тяхното отстраняване; 

 създаване на функционираща вътрешна система за осигуряване на качество 

на ПОО; 

 реализирането на механизъм за мониторинг и контрол на ПОО; 

 реализирането на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове; 

 ангажиране на възможно най-голяма част от персонала на ПГЗ “Стефан 

Цанов” – град Кнежа, с процеса на осигуряване на качество на ПОО; 

 подобряване на сътрудничеството с родители, представители на бизнеса, 

обществени организации и институции в региона, имащи отношение към 

качеството на предлаганото ПОО в ПГЗ „Стефан Цанов” – град Кнежа; 

 информиране на обществеността за получените резултати от проведеното 

самоценяване на качеството на предлаганото професионално образование 

и обучение в ПГЗ „Стефан Цанов” – град Кнежа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото 

качество 

№ по 

ред 
Наименование на критериите по 

области на оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 
 Показатели за измерване равнището на постигнатото качество 

1. 

  

Област: 

Достъп до професионално 

образование и обучение 

20   

1.1. Публичност и популяризиране на 

предлаганото ПОО и 

съдържанието му 

  

 

 

 

 

 3,0 

Липсват начини и средства 

за разпространяване на 

информация, свързана с 

дейността на училището, в 

т.ч. и училищен сайт 

  

  

   

 0 т.  

Изготвят се и се издават 

информационни, рекламни 

и други видове табла в 

сградата на училището, има 

статичен училищен сайт 

  

  

  

  1,0 т. 

Изготвят се и се издават 

информационни, рекламни 

и други видове табла, 

училищен вестник, 

рекламни материали и 

електронни информационни 

средства в сградата на 

училището, поддържа се 

динамичен училищен сайт 

  

   

 2,0 т. 

Използват се многообразни 

начини и средства за 

публичност  и 

популяризиране на 

предлаганото ПОО и 

съдържанието му – издаване 

на училищен вестник; 

училищно радио и/или 

телевизия; електронни 

информационни средства; 

брошури, рекламни 

материали и др.; поддържа 

се динамичен училищен 

сайт за учебната година с 

архивиране на предходните 

и опции за обучение и 

оценяване онлайн 

3,0 т. 
1.2. Осигурена достъпна архитектурна 

среда 
   

  

3,0 

Не е осигурена 

   

0,0 т. 

Обособени рампи към 

входовете; адаптирано 

санитарно помещение за 

специални потребности на 

ползващите ги 

1,5 т. 

Обособени рампи към 

входовете; адаптирано 

санитарно помещение за 

специални потребности на 

ползващите ги; ресурсен 

кабинет 

2,5 т. 

Обособени рампи към 

входовете; адаптирано 

санитарно помещение за 

специални потребности на 

ползващите ги; асансьори; 

ресурсен кабинет 

3,0 т. 
1.3. Наличие на материално-

техническа база за обучение по 

предлаганите професии (кабинети, 

учебни работилници, лаборатории 

и др.) в съответствие с 

изискванията на ДОИ 

  

  

  

  

5,0 

Има учебни 

работилници/лаборатории, 

но не по всички изучавани 

професии/специалности; 

наличните са оборудвани с 

морално и физически 

остаряла, често повреждаща 

се техника 

  

0 т. 

Има учебни 

работилници/лаборатории 

по всички изучавани 

професии/специалности, 

оборудвани с морално и 

физически остаряла, често 

повреждаща се техника 

  

 1, 5 т. 

Има учебни 

работилници/лаборатории 

по всички изучавани 

професии/специалности, 

оборудвани с работеща и 

използваща се в голяма част 

от реалния бизнес техника 

  

 3,5 т. 

Има учебни 

работилници/лаборатории 

по всички изучавани 

професии/специалности, 

оборудвани с работеща и 

използваща се в голяма част 

от реалния бизнес техника; 

поне една от учебните 

работилници/лаборатории е 

оборудвана със съвременна 

работеща техника, 

използвана от фирмите в 

бранша 

5 т. 
1.4. Предлагане на обучение по 

професии и специалности с 

приоритетно значение на 

регионалния пазар на труда 

   

  

3,0 

Няма професии/ 

специалности, изучавани в 

училището, които са с 

приоритетно значение на 

регионалния пазар на труда 

0 т. 

Една от изучаваните в 

училището 

професии/специалности е с 

приоритетно значение на 

регионалния пазар на 

труда 

1,0 т. 

Две от изучаваните в 

училището 

професии/специалности са 

с приоритетно значение на 

регионалния пазар на 

труда 

2,0 т. 

Изучаваните в училището 

професии/специалности 

(три и повече) са с 

приоритетно значение на 

регионалния пазар на 

труда 

3,0 т. 

1.5. Равнище на административно 

обслужване 
  Административното 

обслужване не е 

ефективно, налице са 

жалби, не се използват 

възможностите на ИКТ; 

служителите, които го 

Административното 

обслужване е достъпно, на 

добро равнище, но без 

използване на ИКТ; 

служителите, които го 

осъществяват, са 

Административното 

обслужване позволява 

бърз и надежден достъп до 

информация, предлага 

полезни и лесни за 

използване инструменти; 

Административното 

обслужване позволява 

бърз и надежден достъп до 

информация, предлага 

полезни и лесни за 

използване инструменти; 
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№ по 

ред 
Наименование на критериите по 

области на оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 
 Показатели за измерване равнището на постигнатото качество 

  

  

  

2,0 

осъществяват, не са 

компетентни, често са 

груби и неучтиви 

  

0 т. 

компетентни, но не винаги 

са вежливи и коректни 

  

0,75 т. 

частично се използват и 

различни форми на ИКТ; 

служителите са 

компетентни, вежливи и 

коректни 

1,5 т. 

използват се и различни 

форми на ИКТ; 

служителите са 

компетентни, вежливи, 

коректни, любезни и 

приветливи 

2,0 т. 

1.6. Осигуряване на възможност за 

професионално образование и 

обучение в различни форми на 

обучение 

   

  

1,0 

Училището осигурява 

възможност за 

професионално 

образование и обучение 

само в една форма на 

обучение 

0 т. 

Училището осигурява 

възможност за 

професионално 

образование и обучение в 

две форми на обучение 

 0,5 т. 

Училището осигурява 

възможност за 

професионално 

образование и обучение в 

три форми на обучение 

 0,75 т. 

Училището осигурява 

възможност за 

професионално 

образование и обучение в 

повече от три форми на 

обучение 

1,0 т. 
1.7. Относителен дял на учениците 

и/или курсистите от уязвими 

групи1 спрямо общия брой 

обучавани – % 

   

2,0 

До 2 % 

0,5 т. 

От 2 % до 5 % 

 1,0 т. 

От 5 % до 10 % 

  1,5 т. 

Над 10 % 

  2,0 т. 

1.8. Предоставяне на възможност за 

професионално обучение и 

валидиране на професионални 

знания, умения и 

компетентности на лица, 

навършили 16 години 

  

  

1,0 

Не се предоставя 

възможност за 

професионално обучение и 

валидиране на лица, 

навършили 16 години 

 0 т. 

Предоставя се възможност 

за професионално 

обучение и валидиране на 

лица, навършили 16 

години, по една 

професия/специалност 

 0,5 т. 

Предоставя се възможност 

за професионално 

обучение и валидиране на 

лица, навършили 16 

години, по две 

професии/специалности 

 0,75 т. 

Предоставя се възможност 

за професионално 

обучение и валидиране на 

лица, навършили 16 

години, по три и повече 

професии/специалности 

 1,0 т. 

2. Област: 

Придобиване на 

професионална квалификация 

65   

2.1. Функционираща вътрешна 

система за осигуряване на 

качеството на професионалното 

образование и обучение в 

училището 

  

  

 2,0 

Няма разработена вътрешна 

система 

  

 

 

 0 т. 

Разработена е вътрешна 

система за осигуряване на 

качеството и тя 

функционира епизодично 

  

 

0,75 т. 

Разработена е вътрешна 

система за осигуряване на 

качеството, тя 

функционира и се отчитат 

резултати 

   

 

1,5 т. 

Разработена е вътрешна 

система за осигуряване на 

качеството и тя 

функционира ефективно – 

отчитат се резултати, на 

основание на които се 

правят анализи и изводи и 

се формулират 

предложения до 

ръководството на 

училището за повишаване 

на качеството 

2,0 т. 

2.2. Създаден механизъм за ранно 

предупреждение за различни 

рискове 

  

 1,0 

Няма създаден 

  

0 т. 

Има създаден механизъм, 

но той не функционира 

координирано 

 0,5 т. 

Има създаден механизъм, 

функционира 

координирано, но 

епизодично 

 0,75 т. 

Има създаден механизъм, 

функционира 

координирано, 

перманентно и ефективно 

1,0 т. 

2.3. Създаден механизъм за вътрешен 

мониторинг и контрол на 

качеството 

  

1,0 

Няма създаден Има създаден механизъм 

за мониторинг и контрол, 

чиито дейности обхващат 

до 50 % от показателите 

Има създаден механизъм 

за мониторинг и контрол, 

чиито дейности обхващат 

до 80 % от показателите за 

Има създаден механизъм 

за мониторинг и контрол, 

чиито дейности обхващат 

над 80 % от показателите 
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№ по 

ред 
Наименование на критериите по 

области на оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 
 Показатели за измерване равнището на постигнатото качество 

   

0 т. 

за измерване на 

постигнатото качество 

0,5 т. 

измерване на постигнатото 

качество 

0,75 т. 

за измерване на 

постигнатото качество 

1,0 т. 
2.4. Проведено измерване на 

постигнатото качество чрез 

самооценяване 

   

3,0 

Не е проведено 

самооценяване 

 0 т. 

Проведено е 

самооценяване, но не е 

изготвен доклад 

 0,5 т. 

Проведено е 

самооценяване, изготвен е 

доклад, но не са 

формулирани коригиращи 

мерки 

2,0 т. 

Проведено е 

самооценяване, изготвен е 

доклад и са формулирани 

коригиращи мерки 

3,0 т. 

2.5. Относителен дял на 

информираните и 

консултираните за кариерно 

развитие обучавани в ПОО от 

общия брой обучавани – % 

   

  

3,0 

Няма информирани и 

консултирани обучавани за 

кариерно развитие 

 0,0 т. 

До 30 % 

  

1,0 т. 

От 31 % до 60 % 

  

2,0 т. 

Над 60 % 

   

3,0 т. 

2.6. Относителен дял на учебните 

програми за производствена 

практика, ЗИП и СИП по 

професионална подготовка, 

разработени с участието на 

представители на бизнеса, от 

общия брой на тези учебни 

програми – % 

  

    

2,0 

Няма учебни програми за 

производствена практика, 

ЗИП и СИП по 

професионална подготовка, 

разработени с участието на 

представители на бизнеса 

 0,0 т. 

До 25 % 

  

 0,5 т. 

От 26 % до 60 % 

   

 1,0 т. 

Над 60 % 

  

 2,0 т. 

2.7. Осигуреност на педагогическия 

персонал с квалификация, 

съответстваща на изискванията 

към обучаващите, определени в 

ДОИ за придобиване на 

квалификация по професия  

   

  2,0 

До 50 %  

  0 т. 

От 51 до 75 %   

 0,5 т. 

От 76 до 99 % 

  1 т. 

100 % 

 2 т. 

2.8. Осигурени условия за 

интерактивно обучение и учене 
  

  

 

 

 

 

2,0 

Няма осигурени условия 

  

  

  

 

 

0,0 т. 

Осигурени са условия за 

ползване на мултимедия в 

процеса на обучение. 

Прилагат се 

интерактивни методи, 

като: ситуационни 

(симулация, ролеви игри, 

казуси и др.); опитни 

(проекти, експерименти); 

дискусионни (дебати, 

беседи, дискусии) 

  

  

1,0 т. 

Осигурени са условия за 

ползване на мултимедия в 

над 40 % от всички 

кабинети. Прилагат се 

интерактивни методи, 

като: ситуационни 

(симулация, ролеви игри, 

казуси и др.); опитни 

(проекти, експерименти); 

дискусионни (дебати, 

беседи, дискусии). 

Докладвани са и са 

обсъдени на заседание на 

педагогическия съвет, 

методическо обединение 

  

1,5 т. 

Осигурени са условия за 

ползване на мултимедия и 

интернет в над 60 % от 

всички кабинети; 

осигурени са интерактивни 

дъски. Осигурен е 

подходящ софтуер за 

професионално обучение. 

Прилагат се интерактивни 

методи, като: ситуационни 

(симулация, ролеви игри, 

казуси и др.); опитни 

(проекти, експерименти); 

дискусионни (дебати, 

беседи, дискусии). 

Докладвани са и са 

обсъдени на заседание на 

педагогическия съвет, 

методическо обединение 

2,0 т. 
2.9. Относителен дял на учителите, 

участвали в различни форми на 

допълнително и продължаващо 

обучение, от общия брой учители 

– % 

  

  2,0 

Няма учители, участвали в 

допълнително и 

продължаващо обучение 

  0,0 т. 

До 20 % 

  1,0 т. 

От 21 % до 60 % 

   1,5 т. 

Над 60 % 

  2,0 т. 

2.10. Относителен дял на учителите, 

участвали в допълнително 

обучение чрез мобилност в друга 

  Няма учители, участвали в 

допълнително обучение чрез 

мобилност в друга страна 

До 10 % От 11 % до 30 % Над 30 % 
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№ по 

ред 
Наименование на критериите по 

области на оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 
 Показатели за измерване равнището на постигнатото качество 

страна и/или на работно място в 

реална работна среда, от общия 

брой учители – % 

  

  

2,0 

и/или на работно място в 

реална работна среда 

 0,0 т. 

  

  

 1,0 т. 

  

  

 1,5 т. 

  

  

2,0 т. 

2.11. Относителен дял на 

учениците/курсистите, провели 

практическо обучение на работно 

място в реална работна среда 

и/или в условията на мобилност в 

друга страна, от общия брой 

обучавани, които по учебен план 

провеждат практическо обучение 

– % 

  

  

   

4,0 

Няма договори с 

работодатели, 

практическите занятия се 

провеждат само в 

училището 

   

0,0 т. 

Учебната практика се 

провежда в училището, а 

за производствената 

практика са осигурени 

работни места в реална 

работна среда само за до 

30 % от 

учениците/курсистите, 

които провеждат такава 

 1,5 т. 

Учебната практика се 

провежда в училището или 

в учебна работилница на 

стопанска организация, а 

за производствената 

практика са осигурени 

работни места в реална 

работна среда за 31 % – 70 

% от учениците/ 

курсистите, които 

провеждат такава 

 3,0 т. 

Учебната практика се 

провежда в училището, а 

за производствената 

практика са осигурени 

работни места в реална 

работна среда за над 70 % 

от учениците/курсистите, 

които провеждат такава 

 4,0 т. 

2.12. Относителен дял на отпадналите2 

от ПОО към постъпилите в 

началото на обучението – %  

    

2,0 

Над 5 % 

  0,0 т. 

От 4 % до 5 % 

  0,75 т. 

От 2 % до 3 % 

  1,5 т. 

От 0 до 2 %  

 2,0 т. 

2.13. Относителен дял на придобилите 

професионална квалификация от 

постъпилите в началото на 

обучението – % 

   

4,0 

От 20 % до 39 % 

  1,0 т. 

От 40 % до 59 % 

  2,0 т. 

От 60 % до 84 % 

 3,0 т. 

От 85 % до 100 % 

  4,0 т. 

2.14. Относителен дял на придобилите 

професионална квалификация 

лица от уязвимите групи към 

постъпилите в началото на 

обучението лица от тези групи – 

% 

   

2,0 

От 20 % до 39 % 

  0,50 т. 

От 40 % до 59 % 

 1,0 т. 

От 60 % до 84 % 

  1,5 т. 

От 85 % до 100 % 

  2,0 т. 

2.15. Относителен дял на успешно 

положилите държавните изпити 

и/или изпитите по теория и по 

практика на професията от 

допуснатите – % 

   

4,0 

От 20 % до 39 % 

  1,0 т. 

От 40 % до 59 % 

  2,0 т. 

От 60 % до 84 % 

  3,0 т. 

От 85 % до 100 % 

 4,0 т. 

2.16. Относителен дял на проведените 

изпити за придобиване на 

квалификация по професии с 

участието на социалните 

партньори от общия брой на 

проведените изпити – %  

  

  

 4,0 

Социалните партньори са 

поканени, но не участват в 

провеждането на изпитите 

за придобиване на 

квалификация по професии 

поради отказ (с писмо или 

мълчалив отказ) 

0,75 т. 

Социалните партньори се 

отзовават на поканите на 

училището и участват в 

до 30 % от изпитите  

 

2,0 т. 

Социалните партньори се 

отзовават на поканите на 

училището и участват в 31 

% до 60 % от изпитите 

  

3,0 т. 

Социалните партньори се 

отзовават на поканите на 

училището и участват в 

над 60 % от изпитите 

  

4,0 т. 

2.17. Организация и планиране на 

урока 
  

  

  

  

До 30 % от учителите имат 

достатъчни умения при 

планиране на урока и/или не 

разбират необходимостта да 

извършват промени в 

плановете си, за да 

отговорят на нуждите на 

групи или отделни 

ученици/курсисти 

(изоставащи, напреднали) 

 0,75 т. 

От 31 % до 60 % от 

учителите имат 

достатъчни умения при 

планиране на урока, 

проявяват гъвкавост и 

разбират необходимостта 

да извършват промени в 

плановете си, за да 

отговорят на нуждите на 

групи или отделни 

ученици/курсисти 

(изоставащи, напреднали) 

От 61 % до 80 % от 

учителите имат 

достатъчни умения при 

планиране на урока, 

проявяват гъвкавост и 

творчество и разбират 

необходимостта да 

извършват промени в 

плановете си, за да 

отговорят на нуждите на 

групи или отделни 

ученици/курсисти 

Над 80 % от учителите 

имат достатъчни умения 

при планиране на урока, 

проявяват гъвкавост и 

творчество и разбират 

необходимостта от 

промени в плановете си, за 

да отговорят на нуждите 

на групи или отделни 

ученици/курсисти 

(изоставащи, напреднали) 
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№ по 

ред 
Наименование на критериите по 

области на оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 
 Показатели за измерване равнището на постигнатото качество 

 4,0  2,0 т. (изоставащи, напреднали) 

3,0 т. 

 4,0 т. 

2.18. Използване на разнообразни 

форми за проверка на знанията, 

уменията и компетентностите на 

учениците/ курсистите 

  

  

  

4,0 

От 10 % до 30 % от 

учителите използват 

разнообразни форми за 

проверка на знанията, 

уменията и 

компетентностите на 

учениците/курсистите 

0,75 т. 

От 31 % до 60 % от 

учителите използват 

разнообразни форми за 

проверка на знанията, 

уменията и 

компетентностите на 

учениците/курсистите 

1,5 т. 

От 61 % до 80 % от 

учителите използват 

разнообразни форми за 

проверка на знанията, 

уменията и 

компетентностите на 

учениците/курсистите 

2,5 т. 

Над 80 % от учителите 

използват разнообразни 

форми за проверка на 

знанията, уменията и 

компетентностите на 

учениците/курсистите 

4,0 т. 

2.19. Точно и ясно формулиране на 

критериите за оценяване на 

знанията, уменията и 

компетентностите, 

информираност на 

учениците/курсистите за тях  

  

   

  

   

3,0 

От 10 % до 30 % от 

учителите имат точно и ясно 

формулирани критерии за 

оценяване на знанията, 

уменията и 

компетентностите на 

учениците/курсистите. 

Учениците/курсистите са 

запознати с критериите 

 0,75 т. 

От 31 % до 60 % от 

учителите имат точно и 

ясно формулирани 

критерии за оценяване на 

знанията, уменията и 

компетентностите на 

учениците/курсистите. 

Учениците/курсистите са 

запознати с критериите 

 1,5 т. 

От 61 % до 80 % от 

учителите имат точно и 

ясно формулирани 

критерии за оценяване на 

знанията, уменията и 

компетентностите на 

учениците/курсистите. 

Учениците/курсистите са 

запознати с критериите 

 2,5 т. 

Над 80 % от учителите 

имат точно и ясно 

формулирани критерии за 

оценяване на знанията, 

уменията и 

компетентностите на 

учениците/курсистите. 

Учениците/курсистите са 

запознати с критериите 

 3,0 т. 

2.20. Ритмичност на оценяването   

 

 

 

 

2,0 

От 10 % до 30 % от 

учителите оценяват 

ритмично постиженията на 

учениците/курсистите в 

съответствие с Наредбата за 

системата за оценяване, 

проверяват прецизно 

писмените работи, 

отстраняват грешките, 

оценяват ги и поставят 

аргументирана рецензия. 

Съхраняват входно и 

изходно ниво до края на 

учебната година 

0,5 т. 

От 31 % до 60 % от 

учителите оценяват 

ритмично постиженията 

на учениците/курсистите 

в съответствие с 

Наредбата за системата за 

оценяване, проверяват 

прецизно писмените 

работи, отстраняват 

грешките, оценяват ги и 

поставят аргументирана 

рецензия. Съхраняват 

входно и изходно ниво до 

края на учебната година 

1,0 т. 

От 61 % до 80 % от 

учителите оценяват 

ритмично постиженията на 

учениците/курсистите в 

съответствие с Наредбата 

за системата за оценяване, 

проверяват прецизно 

писмените работи, 

отстраняват грешките, 

оценяват ги и поставят 

аргументирана рецензия. 

Съхраняват входно и 

изходно ниво до края на 

учебната година 

1,5 т. 

Над 80 % от учителите 

оценяват ритмично 

постиженията на 

учениците/курсистите в 

съответствие с Наредбата 

за системата за оценяване, 

проверяват прецизно 

писмените работи, 

отстраняват грешките, 

оценяват ги и поставят 

аргументирана рецензия. 

Съхраняват входно и 

изходно ниво до края на 

учебната година 

2,0 т. 

2.21. Относителен дял на учениците, 

участвали в състезания, 

олимпиади, конкурси и др. от 

общия брой ученици – % 

  

 2,0 

От 10 % до 30 % 

 0,5 т. 

От 31 % до 60 % 

 1,0 т. 

От 61 % до 80 % 

1,5 т. 

Над 80 % 

  2,0 т. 

2.22. Реализирани училищни, 

национални и международни 

програми и проекти 

  

    

2,0 

Училището няма участие в 

програми и проекти 

   

0,0 т. 

Училището участва в 

програми, кандидатства с 

разработени проекти, но 

няма класирани такива 

(училищни, национални, 

европейски, други 

международни) 

0,75 т. 

Училището участва в 

програми, има разработени 

и класирани проекти 

(училищни, национални, 

европейски, други 

международни) – най-

малко 2 броя 

1,5 т. 

Училището участва в 

програми, има разработени 

и класирани проекти 

(училищни, национални, 

европейски, други 

международни) – 3 и 

повече броя 

2,0 т. 
2.23. Дейност на училищното 

настоятелство 
  

  

Има създадено училищно 

настоятелство, но през 

учебната година няма 

реализирана дейност 

  

Има създадено училищно 

настоятелство, но през 

учебната година 

епизодично реализира 

дейност по инициатива на 

ръководството на 

училището 

Училищното 

настоятелство осигурява 

допълнителни финансови 

и материални средства, 

подпомага и участва в 

дейности, организирани от 

училището, подпомага 

провеждането на 

Училищното 

настоятелство има 

съществен принос в 

осигуряването на 

допълнителни финансови 

и материални средства, 

подпомага и участва в 

дейности, организирани от 
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№ по 

ред 
Наименование на критериите по 

области на оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 
 Показатели за измерване равнището на постигнатото качество 

  

 

 

 

2,0 

  

 

 

0,0 т. 

  

 

 

0,75 т. 

производствената практика 

  

 

1,5 т. 

училището, подпомага 

провеждането на 

производствената 

практика, включва се в 

дейности за борба с 

тютюнопушенето, 

наркоманията, агресията и 

др., подпомага социално 

слаби ученици 

2,0 т. 
2.24. Сътрудничество с родителите   

  

  

  

  

 

  

2,0 

Родителите не са 

информирани за учебните 

планове и програми по 

професиите/ 

специалностите; не са 

информирани за 

организираните от 

училището извънкласни 

дейности и не са 

мотивирани за участие в тях 

  

  

 

 

0,0 т. 

Има изграден 

информационен кът с 

учебните планове по 

професии/специалности, 

родителите са запознати 

на родителска среща с 

училищния учебен план.  

Родителите са 

информирани за 

планираните извънкласни 

дейности, но не 

проявяват интерес 

  

 

  

0,75 т. 

Има изграден 

информационен кът с 

учебните планове по 

професии/специалности, 

посочени са сайтовете, от 

които родителите могат да 

се запознаят с ДОИ, с 

националните изпитни 

програми, с учебните 

програми за целия етап на 

обучение и с училищните 

учебни планове.  

Родителите са 

информирани за 

планираните извънкласни 

дейности, проявяват 

интерес и подпомагат 

организацията и 

провеждането им 

  

1,5 т. 

Има изграден 

информационен кът с 

учебните планове по 

професии/специалности, 

посочени са сайтовете, от 

които родителите могат да 

се запознаят с ДОИ, с 

националните изпитни 

програми, с учебните 

програми за целия етап на 

обучение и с училищните 

учебни планове. Цялата 

информация за учебната 

документация по 

изучаваните в училището 

професии/специалности е 

налична и на сайта на 

училището. Родителите са 

информирани за 

планираните извънкласни 

дейности и чрез 

училищния сайт, 

проявяват интерес и 

участват в организирането 

и провеждането им 

2,0 т. 
2.25. Относителен дял на успешно 

положилите държавните 

зрелостни изпити от допуснатите 

– % 

   

2,0 

От 20 % до 39 % 

 0,5 т. 

От 40 % до 59 % 

 1,0 т. 

От 60 % до 84 % 

 1,5 т. 

От 85 % до 100 % 

 2,0 т. 

2.26. Сътрудничество с работодатели и 

браншови организации на местно 

и регионално равнище 

 

  

  

 

 

 

2,0 

Училището не си 

сътрудничи с 

работодателите и 

браншовите организации на 

местно и регионално 

равнище 

  

  

 

0,0 т. 

Училището си 

сътрудничи с 

работодателите и 

браншовите организации 

на местно и регионално 

равнище във връзка с 

провеждане на изпитите 

за придобиване на 

професионална 

квалификация 

  

 

0,75 т. 

Училището си сътрудничи 

с работодателите и 

браншовите организации 

на местно и регионално 

равнище във връзка с 

провеждане на изпитите за 

придобиване на 

професионална 

квалификация, за 

осигуряване на работни 

места в реална работна 

среда за провеждане на 

практическото обучение на 

учениците/курсистите 

 

 1,5 т. 

Училището си сътрудничи 

с работодателите и 

браншовите организации 

на местно и регионално 

равнище във връзка с 

провеждане на изпитите за 

придобиване на 

професионална 

квалификация, за 

осигуряване на работни 

места в реална работна 

среда за провеждане на 

практическото обучение на 

учениците/курсистите, за 

модернизиране на 

материално-техническата 

база на училището 

2,0 т. 

3. Област: 15   
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№ по 

ред 
Наименование на критериите по 

области на оценяване 

Макс. 

бр. 

точки 
 Показатели за измерване равнището на постигнатото качество 

Реализация на лицата, 

придобили професионална 

квалификация 
3.1. Относителен дял на 

реализираните лица на пазара на 

труда по професията (една 

година след придобиването на 

професионалната квалификация) 

от общия брой придобили 

професионална квалификация – 

% 

  

  

3,0 

Под 10 % 

   

 0,0 т. 

От 10 % до 39 % 

  

  1,0 т. 

От 40 % до 50 % 

  

  2,0 т. 

Над 50 % 

  

  3,0 т. 

3.2. Относителен дял на придобилите 

професионална квалификация, 

продължили в следваща степен 

на образование и/или степен на 

професионална квалификация, от 

общия брой придобили 

професионална квалификация – 

% 

  

  

 3,0 

Под 10 % 

  

0,0 т. 

От 10 % до 39 % 

  

1,0 т. 

От 40 % до 50 % 

  

2,0 т. 

Над 50 % 

   

3,0 т. 

3.3. Степен на удовлетвореност на 

придобилите професионална 

квалификация от качеството на 

професионалната подготовка – 

проучвания чрез 

анкети/интервюта и други с най-

малко 50 % от придобилите 

професионална квалификация3  

  

  

  

 3,0 

Не е осъществено 

проучване за степента на 

удовлетвореност на 

придобилите 

професионална 

квалификация от 

качеството на 

професионалната 

подготовка 

  0,0 т. 

Под 50 % от анкетираните 

са удовлетворени от 

качеството на 

професионалната 

подготовка 

  

  0,75 т. 

От 51 % до 70 % от 

анкетираните са 

удовлетворени от 

качеството на 

професионалната 

подготовка 

  1,5 т. 

Над 70 % от анкетираните 

са удовлетворени от 

качеството на 

професионалната 

подготовка 

  

  3,0 т. 

3.4. Степен на удовлетвореност на 

работодателите от знанията, 

уменията и компетентностите на 

придобилите професионална 

квалификация и от пригодността 

им за заетост – проучвания чрез 

анкети/интервюта и др.  

  

  

  

3,0 

Не е осъществено 

проучване за степента на 

удовлетвореност на 

работодателите от 

знанията, уменията и 

компетентностите на 

придобилите 

професионална 

квалификация и от 

пригодността им за заетост 

0,0 т. 

Под 50 % от анкетираните 

работодатели са 

удовлетворени от 

знанията, уменията и 

компетентностите на 

придобилите 

професионална 

квалификация и от 

пригодността им за заетост 

0,75 т. 

От 51 % до 70 % от 

анкетираните 

работодатели са 

удовлетворени от 

знанията, уменията и 

компетентностите на 

придобилите 

професионална 

квалификация и от 

пригодността им за заетост 

1,5 т. 

Над 70 % от анкетираните 

работодатели са 

удовлетворени от 

знанията, уменията и 

компетентностите на 

придобилите 

професионална 

квалификация и от 

пригодността им за заетост 

3,0 т. 

3.5. Степен на удовлетвореност на 

работодателите от 

партньорството с институцията – 

проучвания чрез 

анкети/интервюта и други с най-

малко 50 % от училищните 

партньори4 

  

  

  3,0 

Не е осъществено 

проучване за степента на 

удовлетвореност на 

работодателите от 

партньорството с 

институцията 

  0,0 т. 

Под 50 % от анкетираните 

работодатели са 

удовлетворени от 

партньорството с 

институцията 

  0,75 т. 

От 51 % до 70 % от 

анкетираните 

работодатели са 

удовлетворени от 

партньорството с 

институцията 

   1,5 т. 

Над 70 % от анкетираните 

работодатели са 

удовлетворени от 

партньорството с 

институцията 

  3,0 т. 

 

Очаквани резултати: 

 

 В края на периода да е налице ясна визия за силните и слаби страни на 

гимназията. 
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 Педагогическият и непедагогически персонал да бъдат подтикнати да търсят 

пътища за подобряване качеството на ПОО. 

 Повишаване степента на ангажираност на персонала. 

 Да бъдат набелязани пътища и методи за отстраняване на слабите страни. 

Входящи данни от предишно самооценяване: 

 

През изминалата 2015/2016 година в училището са се обучавали  401 ученици, 

обхванати в 17 паралелки и 6 специалности. 

 
Професионално 

направление 

Наименование 

на професията 

Наименование 

на 

специалността 

Степен на 

професионална 

квалификация 

Брой 

паралелки 

Класове 

345 

Администрация 

и управление 

345120 

„Икономист“ 

3451203 

 „Земеделско 

стопанство“ 

III 2 IX, X, XI, 

XII 

621 

Растениевъдство 

и 

животновъдство 

621080 „ Техник 

на 

селскостопанска 

техника” 

6210801 „ 

Механизация 

на 

селското 

стопанство” 

III 4 IX, X, XI, 

XII 

621 

Растениевъдство 

и 

животновъдство 

621140 „ 

Агроеколог” 

6211401 „ 

Агроекология 

III 2 IX, X, XI, 

XII 

621 

Растениевъдство 

и 

животновъдство 

Техник-

растениевъд 

Растителна 

защита и 

агрохимия 

III 4 IX, X, XI, 

XII 

621 

Растениевъдство 

и 

животновъдство 

Фермер Земеделец II 4 IX, X, XI, 

XII 

621 

Растениевъдство 

и 

животновъдство 

Работник Трайни 

насаждения 

I 1 IX 

   

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

   

- Дневна форма на обучение: - 283 ученици 

- Задочна форма на обучение – 110 ученици; 

- Самостоятелна форма на обучение – 8 ученици. 

36  ученици са били настанени в ученическо общежитие. 

Броят на наказанията с дисциплинарна мярка през учебната 2015/2016 година е както 

следва: 

Забележка – 37 

Предупреждение за преместване в друго училище – 12 

Преместване в друго училище – 0 
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Преместване в самостоятелна формана обучение – 7 

Дейности в полза на училището – 3 

Брой писма, изпратени до родители – 49 

Брой писма, изпратени до Дирекция „Социално подпомагане” –  

Държавни зрелостни изпити – 2015/2016 година: 

Общ брой – 

Брой допуснати – 91 

Дипломирани – 87 

 

Държавни изпити за професионална квалификация - 2015/2016 година: 

Брой допуснати – 91 

Дипломирани –  87 

 

Участие на учениците от училището в национални състезания и олимпиади: 

 
Олимпиада по: Брой участници в 

общински кръг 

Брой класирани за 

областен кръг 

Брой класирани за 

национален кръг 

Български език и 

литература 

18 0 0 

Биология и здравно 

образование 

23 2 0 

История и 

цивилизация 

6 0 0 

    

 
Състезание: Брой участници Брой класирани за 

регионален/областен 

кръг 

Брой класирани за 

национален кръг 

Счетоводство 8 0 0 

„Млад фермер” 21 4 4 

Национален поход 

„По стъпките на 

Ботевата чета” 

25   

Преглед на 

туристическите 

умения и сръчности 

за приза „Кристален 

еделвайс” 

12 12 12 

Волейбол 32 32 0 

Конкурс за 

художествено слово 

14 14  

Международно 

състезание по 

информатика и 

компютърна 

грамотност „Бобър” 

10 0 0 

 

 

 

 

Участие на учениците в състезания и инициативи, организирани от училището: 
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Състезание/инициатива: Брой участници 

Училищна олимпиада по информатика 24 

Училищно състезание по икономика 16 

Училищно състезание по растениевъдство 26 

Училищно състезание за майсторско управление на трактор и МПС 32 

Ден на ученическото самоуправление 90 

Анти-спин кампания 

 

56 

Ден на Земята 70 

Патронен празник 190 

Ден на търпението 54 

Ден за борба с тормоза в училище 60 

Национална седмица на четенето 120 

Световна седмица по предприемачество 26 

Училищна инициатива „Научи повече за Европа” 48 

Ден на европейските езици 42 

 

 

 

 

Комисия за оценяване качеството на професионалното образование и обучение в ПГЗ 

„Стефан Цанов”: 

 

1. Валентина Велчева 

2. София Димитрова 

3. Петя Коларова 

4. Димка Средкова 

5. Таня Накова 


