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Система за управление на качеството 

 

 

 

 
 
 
УТВЪРДИЛ, 
ДИРЕКТОР: ………………..…………………. 
                  (Ася Бояджиева-Пенкова) 
 
 

Д О К Л А Д  
от проведено самооценяване  

на Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ в гр. Благоевград 
за  периода 15.09.2016 г. до 30.06.2018 г. 

 
1. Цел на самооценяването 
Целите на проведеното самооценяване на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград са:  

 Да се получи отговор на въпроса “КЪДЕ СМЕ НИЕ?” - да има налице ясна обща 
представа за всички дейности; 

 Да се идентифицират добрите практики, да се разшири обхвата им и да се насърчи 
споделянето им в колектива и извън него; 

 Да се подобри екипната работа в колектива; 

 Да се установят рисковете по отношение на качеството на ПОО и да се набележат 
мерки за преодоляването им; 

 Да се очертаят областите, които се нуждаят от подобрение; 

 Да се оптимизира системата от ресурси с цел повишаване ефективността й; 

 Да се създаде убеждение, че управлението на качеството е инструмент за 
ефективност; 

 Да се мотивира колектива за качествено образование, отговарящо на нуждите и 
способностите на децата, което насърчава и подкрепя всяка личност в нейния 
стремеж към творчество и професионално развитие. Качествено образование 
предполагащо непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално 
развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална 
реализация в професионален и личен план. 

 
2. Обща информация за условията, при които работи професионалната гимназия 
Професионална гимназия по икономика “Иван Илиев” се намира в Благоевград - главен град 

на едноименните област и община. Според данни на НСИ към 31 декември  2017 г. населението в 
град Благоевград наброява 69 417 души, от които 32 851 (47%)  са мъже и 36 566 (53%) са жени. 
Около 80% от възпитаниците на гимназията са с постоянен адрес в Благоевград. През последните 
години намалява процентният дял на учениците от други населени места, в това число и на 
настанените в общежитието. Това се дължи най-вече на глобалната икономическа криза, която 
сериозно засегна ниско и средно платежоспособните домакинства, от които най-вече произхождат 
възпитаниците на ПГИ. Родителите от по-далечните населени места не разполагат с доходи, които 
да им позволят да издържат ученици (от един до три в семейство) в областния град. 

В демографски план се наблюдава подобряване на дългогодишната негативна тенденция на 
намален прираст. Възрастовата група 10-14 годишни в областта включва 15 054 лица спрямо 13 832 
лица в групата 15-19 годишни, което е обнадеждаващо за бъдещото развитие на училищата в 
следващите няколко години.  

ПГИ разполага с  изключително добра материална база. Класни стаи, обзаведени със 
съвременни мебели, бели дъски и мултимедийни проектори, 5 модерно оборудвани компютърни 
кабинета, кабинети по физика и астрономия и химия и опазване на околната среда и общежитие 
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(изцяло обновено). ПГИ е известно с добрата дисциплина и високото качество на подготовката по 
общообразователни и професионални предмети (високи резултати на НВО и ДЗИ в сравнение с 
другите професионални училища в града и дори спрямо някои профилирани такива, призови места 
в национални и международни състезания). Това привлича вниманието на амбициозни родители, 
които желаят да дадат добър в старт в живота на своите деца. Голяма част от родителите са 
заинтересовани за успеха и поведението на децата си и поддържат връзка с класните 
ръководители, преподавателите и ръководството на ПГИ. За съжаление през последните години 
нараства броя на родителите, които не обръщат достатъчно сериозно внимание на училищния 
живот на децата си и не предприемат необходимите коригиращи действия след сигнал на класния 
ръководител, което води до налагане на санкции на ученици. ПГИ има добри контакти с РУО-
Благоевград, Община-Благоевград и други местни фирми, органи и институции, което има за 
резултат включването на голям брой ученици в състезания, организирани от общинските структури, 
избор на училището за домакин на редица олимпиади и др., осигуряването на работни места за 
провеждане на производствената практика на учениците и т.н. Училището активно работи по 
проекти по програма „Еразъм +“ за мобилност на ученици и учители. 

 
През учебната 2016/2017 г. в училището са се обучавали 640 ученици в редовна форма на 

обучение, групирани в 26 паралелки и 6 специалности, както следва: 

Професионално 

направление 

Наименование на 

професията 

Наименование на 

специалността 

Степен на 

професио 

нална 

квалифи 

кация 

Брой 

паралелки 
Класове 

 
343 Финанси, 

банково и 

застрахователно 

дело 

343010 Финансист 3430101 Банково дело III 5 
VIII, IX, 

X, XI, XII 

343010 Финансист 
3430102 Застрахователно 

и осигурително дело 
III 2 Х, XI 

344 Счетоводство и 

данъци 

344030 

Оперативен 

счетоводител 

3440301 Оперативно 

счетоводство 
III 6 

VIII, 

IX, X,  

XI, XII 

345 Администрация 
и 
Управление 

345120 Икономист 

 
3451204 Икономика и 

мениджмънт 

III 5 

VIII, 

IX, X,  

XI, XII 

346 Секретарски и 
административни 
офис дейности 

346010 Офис-

мениджър 

3460101 Бизнес 

администрация 
III 3 

Х,  

XI, XII 

482 Приложна 

информатика 

 

482010 Икономист- 

информатик 

4820101 Икономическа 

информатика 
III 5 

VIII, IX, X, 

XI, , XII 
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Брой на завършилите ученици – 118. Почти всички продължават обучението си във висши 
училища и колежи. 

В ПГИ „Иван Илиев“ не се обучават ученици със СОП и курсисти, няма целодневна 
организация на учебния процес.  

 
 
През учебната 2017/2018 г. в училището са се обучавали 649 ученици в редовна форма на 

обучение, групирани в 26 паралелки и 6 специалности, както следва: 

Професионално 

направление 

Наименование на 

професията 

Наименование на 

специалността 

Степен на 

професио 

нална 

квалифи 

кация 

Брой 

паралелки 
Класове 

 
343 Финанси, 

банково и 

застрахователно 

дело 

343010 Финансист 3430101 Банково дело III 5 
VIII, IX, 

X, XI, XII 

343010 Финансист 
3430102 Застрахователно 

и осигурително дело 
III 2 XI, XII 

344 Счетоводство и 

данъци 

344030 

Оперативен 

счетоводител 

3440301 Оперативно 

счетоводство 
III 6 

VIII, 

IX, X,  

XI, XII 

345 Администрация 
и 
Управление 

345120 Икономист 

 
3451204 Икономика и 

мениджмънт 

III 5 

VIII, 

IX, X,  

XI, XII 

346 Секретарски и 
административни 
офис дейности 

346010 Офис-

мениджър 

3460101 Бизнес 

администрация 
III 3 

IX,  

XI, XII 

482 Приложна 

информатика 

 

482010 Икономист- 

информатик 

4820101 Икономическа 

информатика 
III 5 

VIII, IX, X, 

XI, XII 

 Брой на завършилите ученици – 144. Почти всички продължават обучението си във висши 

училища и колежи, а една малка част успешно се реализират на пазара на труда. В ПГИ „Иван Илиев“ не 

се обучават ученици със СОП и курсисти, няма целодневна организация на учебния процес.  

 
3. Налични ресурси 

 Човешки ресурси  
През учебната 2016/2017 г. в ПГИ „Иван Илиев” – Благоевград работят 57 учители, вкл. 1 

педагогически съветник и 4 възпитатели. Относителният дял на мъжете е 11%, а на жените -  89%.  
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През учебната 2017/2018 г. в ПГИ „Иван Илиев” – Благоевград работят 59 учители, вкл. 1 
педагогически съветник и 4 възпитатели. Относителният дял на мъжете е 10%, а на жените -  90 %.  

Повечето са магистри и притежават професионална квалификация „Учител“. Основната част 
от кадрите на училището имат значителен педагогически опит и гимназията е известна със 
солидната подготовка на своите възпитаници както по общообразователните, така и по 
специалните дисциплини. Процесът на повишаване на квалификационното ниво на учителите 
продължава. 

Административният и обслужващо-помощен персонал е от 14 души, с което са обхванати 
почти пълно дейностите по поддръжка и административно обслужване. 

 Материални ресурси  

 Класни стаи - 20. Във всяка класна стая е поставено мултимедийно оборудване, което 
се ползва от преподаватели и ученици в процеса на обучение. 

 Компютърни кабинети - 5, оборудвани със съвременна техника; в тях се провежда 
обучението по информационни технологии, информатика, компютърно счетоводство 
и работа с компютри във фирма. 

 Библиотека - с над 10 000 печатни издания - художествена и специализирана 
литература. В библиотеката има компютър и ксерокс, които са на разположение на 
учениците при подготовката им по различни учебни дисциплини. 

 Спортен салон - с уреди за фитнес, открито игрище по футбол, баскетбол, волейбол, 
открит фитнес, маси за тенис. 

 Ученически стол - всеки ден се предлагат прясно приготвени закуски, напитки и 
различни храни. 

 Медицински кабинет 

 Общежитие - със 69 места. Стаите са обособени в три апартамента на етаж, с по 2 и 3 
легла. Всеки апартамент има добре оборудвана баня. За обучението на учениците 
спомага и залата за подготовка, в която има 4 компютъра и принтер. След 18:00 ч. 
залата е достъпна като място за занимания по избор - телевизия и филми на DVD. 

 
 
4. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване 
За периода 15.09.2016 г. – 30.06.2018 г. се проведе самооценяване по следните области и 

критерии: 
 

№ по 
ред 

Наименование на критериите по области на оценяване 
Макс. бр. 

точки 

1. Област: Управление на институцията 49 

1.1. Критерии: Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите за повишаване 
качеството в институцията 

20 

1.1.1. Функционираща вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното 
образование и обучение в училището 

2 

1.1.2. Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството 1 

1.1.3. Проведено измерване за постигнатото качество чрез самооценяване 3 

1.1.4. Осигурена достъпна архитектурна среда 3 

1.1.5. Наличие на материално-техническа база за обучение по предлаганите професии (кабинети, 
учебни работилници, лаборатории и др.) в съответствие с изискванията на ДОС 

5 

1.1.6. Осигуреност на педагогическия персонал с квалификация, съответстваща на изискванията към 
обучаващите, определени в ДОС за придобиване на квалификация и професия 

2 

1.1.7. Относителен дял на учителите, участвали в различни форми на допълнително и продължаващо 
обучение, от общ брой учители – в % 

2 

1.1.8. Относителен дял на учителите, участвали в допълнително обучение чрез мобилност в друга 
страна и/или на работно място в реална работна среда, от общия брой учители - % 

2 

1.2. Критерии: Лидерство, стратегии и планиране  6 

1.2.1 Предлагане на обучение по професии и специалности с приоритетно значение на регионалния 
пазар на труда 

3 
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1.2.2. Осигуряване на възможност за професионално образование и обучение в различни форми на 
обучение 

1 

1.2.3. Предоставяне на възможност за професионално обучение и валидиране на професионални 
знания, учения и компетентности на лица, навършили 16 години 

1 

1.2.4. Създаден механизъм за ранно предупреждение за различни рискове 1 

1.3. Критерии: Взаимодействие на всички заинтересовани страни 23 

1.3.1. Публичност и популяризиране на предлаганото ПОО и съдържанието му 3 

1.3.2. Равнище на административно обслужване 2 

1.3.3. Дейност на училищното настоятелство 2 

1.3.4. Сътрудничество с родителите 2 

1.3.5. 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 

1.3.6 Относителен дял на проведените изпити за придобиване на квалификация по професии с 
участието на социалните партньори от общия брой на проведените изпити - % 

4 

1.3.7. Сътрудничество с работодатели и браншови организации на местно и регионално равнище 2 

1.3.8. 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 

1.3.9. Степен на удовлетвореност на работодателите от партньорството с институцията - проучвания 
чрез анкети/интервюта и други с най-малко 50 % от училищните партньори 

3 

2.1. Критерии: Обучение, възпитание и социализация и резултатите от тях, като се отчита 
индивидуалният напредък на всяко дете 

45 

2.1.1. Организация и планиране на урока 4 

2.1.2. Ритмичност на оценяването 2 

2.1.3. Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на 
учениците/ курсистите 

4 

2.1.4. Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, уменията и 
компетентностите, информираност на учениците/ курсистите за тях 

3 

2.1.5. Осигурени условия за интерактивно обучение и учене 2 

2.1.6. 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 

2.1.7. Относителен дял на информираните и консултираните за кариерно развитие обучавани в ПОО 
от общия брой обучавани - % 

3 

2.1.8. Относителен дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади, конкурси и  др. от общия 
брой ученици - % 

2 

2.1.9. Реализирани училищни, национални и международни програми и проекти 2 

2.1.10 Относителен дял на успешно положилите държавните изпити и/или изпитите по теория и по 
практика на професията от допуснатите - % 

4 

2.1.11
. 

Относителен дял на успешно положилите държавните зрелостни изпити от допуснатите -% 2 

2.1.12
. 

Относителен дял на придобилите професионална квалификация от постъпилите в началото на 
обучението - % 

4 

2.1.13
. 

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 

2.1.14
. 

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 квалификация 

3 

2.1.15
. 

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 

2.2. Критерии: Превенция срещу отпадане от системата на образованието  6 
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2.2.1. Относителен дял на учениците и/или курсистите от уязвими групи  спрямо общия брой 
обучавани - % 

2 

2.2.2. Относителен дял на отпадналите от ПОО към постъпилите в началото на обучението - % 2 

2.2.3. Относителен дял на придобилите професионална квалификация лица от уязвимите групи към 
постъпилите в началото на обучението лица от тези групи - % 

2 

2.3. Критерии: Подкрепа на учениците със специални образователни потребности  
                                                                                   *Забележка: Не е приложим в гимназията 

0 

  Общо: 100 

 
 

Скала на крайната оценка 

91 до 100 точки Отлично 

66 до 90 точки Добро 

46  до 65 точки Задоволително 

до 45 точки Незадоволително 

 
 
5. Резултати от самооценяването 
 
Крайна обща оценка (за двете учебни години): Добра – 65,5 т.  
 
Оценки по области и критерии:  
 

№ по 
ред 

Наименование на критериите по области на 
оценяване 

Макс. бр. 
точки 

Оценка 
2017 

Оценка 
2018 

Средна 
оценка 

Процент 

1. Област: Управление на институцията 49 22 24 23 46,94% 

1.1. 
Критерий: Ефективно разпределяне, използване и 
управление на ресурсите за повишаване на 
качеството в институцията 

20 15 17 16 80,00% 

1.1.1. 
Функционираща вътрешна система за осигуряване 
на качеството на професионалното образование и 
обучение в училището 

2 2 2 2 100,00% 

1.1.2. 
Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и 
контрол на качеството 

1 1 1 1 100,00% 

1.1.3. 
Проведено измерване на постигнатото качество 
чрез самооценяване 

3 3 3 3 100,00% 

1.1.4. Осигурена достъпна архитектурна среда 3 1,5 1,5 1,5 50,00% 

1.1.5. 

Наличие на материално-техническа база за 
обучение по предлаганите професии (кабинети, 
учебни работилници, лаборатории и др.) в 
съответствие с изискванията на ДОИ 

5 3,5 3,5 3,5 70,00% 

1.1.6. 

Осигуреност на педагогическия персонал с 
квалификация, съответстваща на изискванията към 
обучаващите, определени в ДОИ за придобиване на 
квалификация по професия 

2 2 2 2 100,00% 

1.1.7. 
Относителен дял на учителите, участвали в 
различни форми на допълнително и продължаващо 
обучение, от общия брой учители - % 

2 2 2 2 100,00% 
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1.1.8. 

Относителен дял на учителите, участвали в 
допълнително обучение чрез мобилност в друга 
страна и/или на работно място в реална работна 
среда, от общия брой учители - % 

2 0 2 1 50,00% 

1.2. Критерий: Лидерство, стратегии и планиране 6 6 6 6 100,00% 

1.2.1. 
Предлагане на обучение по професии и 
специалности с приоритетно значение на 
регионалния пазар на труда 

3 3 3 3 100,00% 

1.2.2. 
Осигуряване на възможност за професионално 
образование и обучение в различни форми на 
обучение 

1 1 1 1 100,00% 

1.2.3. 

Предоставяне на възможност за професионално 
обучение и валидиране на професионални знания, 
умения и компетентности на лица, навършили 16 
години 

1 1 1 1 100,00% 

1.2.4. 
Създаден механизъм за ранно предупреждение за 
различни рискове 

1 1 1 1 100,00% 

1.3. 
Критерий: Взаимодействие на всички 
заинтересувани страни 

23 19,25 18,25 18,75 81,52% 

1.3.1. 
Публичност и популяризиране на предлаганото ПОО 
и съдържанието му 

3 2 2 2 66,67% 

1.3.2. Равнище на административно обслужване 2 2 0,75 1,375 68,75% 

1.3.3. Дейност на училищното настоятелство 2 1,5 1,5 1,5 75,00% 

1.3.4. Сътрудничество с родителите 2 2 2 2 100,00% 

1.3.5. 

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 1 0,5 0,75 37,50% 

1.3.6. 

Относителен дял на проведените изпити за 
придобиване на квалификация по професии с 
участието на социалните партньори от общия брой 
на проведените изпити - % 

4 4 4 4 100,00% 

1.3.7. 
Сътрудничество с работодатели и браншови 
организации на местно и регионално равнище 

2 0,75 1,5 1,125 56,25% 

1.3.8. 

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 3 3 3 100,00% 

1.3.9. 

Степен на удовлетвореност на работодателите от 
партньорството с институцията - проучвания чрез 
анкети/интервюта и други с най-малко 50 % от 
училищните партньори4 

3 3 3 3 100,00% 
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2. Област: Образователен процес 51 40,5 44,5 42,5 83,33% 

2.1. 
Критерий: Обучение, възпитание и социализация 
на учениците 

45 35,5 39 37,25 82,78% 

2.1.1. Организация и планиране на урока 4 3 3 3 75,00% 

2.1.2. Ритмичност на оценяването 2 1,5 2 1,75 87,50% 

2.1.3. 
Използване на разнообразни форми за проверка на 
знанията, уменията и компетентностите на 
учениците/ курсистите 

4 4 4 4 100,00% 

2.1.4. 

Точно и ясно формулиране на критериите за 
оценяване на знанията, уменията и 
компетентностите, информираност на учениците/ 
курсистите за тях 

3 3 2,5 2,75 91,67% 

2.1.5. 
Осигурени условия за интерактивно обучение и 
учене 

2 2 2 2 100,00% 

2.1.6. 

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 4 4 4 100,00% 

2.1.7. 
Относителен дял на информираните и 
консултираните за кариерно развитие обучавани в 
ПОО от общия брой обучавани - % 

3 3 3 3 100,00% 

2.1.8. 
Относителен дял на учениците, участвали в 
състезания, олимпиади, конкурси и др. от общия 
брой ученици - % 

2 1 1 1 50,00% 

2.1.9. 
Реализирани училищни, национални и 
международни програми и проекти 

2 1,5 1,5 1,5 75,00% 

2.1.10. 
Относителен дял на успешно положилите 
държавните изпити и/или изпитите по теория и по 
практика на професията от допуснатите - % 

4 3 4 3,5 87,50% 

2.1.11. 
Относителен дял на успешно положилите 
държавните зрелостни изпити от допуснатите -% 

2 2 2 2 100,00% 

2.1.12. 
Относителен дял на придобилите професионална 
квалификация от постъпилите в началото на 
обучението - % 

4 3 4 3,5 87,50% 

2.1.13. 

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 3 3 3 100,00% 
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2.1.14. 

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 квалификацияЗ 

3 1,5 3 2,25 75,00% 

2.1.15. 

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 0 0 0,00% 

2.2. 
Критерии: Превенция срещу отпадане от системата 
на образованието 

6 5 5,5 5,25 87,50% 

2.2.1. 
Относителен дял на учениците и/или курсистите от 
уязвими групи 1 спрямо общия брой обучавани - % 

2 1,5 1,5 1,5 75,00% 

2.2.2. 
Относителен дял на отпадналите2 от ПОО към 
постъпилите в началото на обучението - % 

2 2 2 2 100,00% 

2.2.3. 

Относителен дял на придобилите професионална 
квалификация лица от уязвимите групи към 
постъпилите в началото на обучението лица от тези 
групи - % 

2 1,5 2 1,75 87,50% 

2.3. 
Критерий: Подкрепа на учениците със специални 
образователни потребности 

Не е 
приложим 

- - - - 

  Общо: 100 62,5 68,5 65,5 65,50% 

 
 
6. Анализ на получените резултати 
 
6.1. Постижения и добри практики в гимназията 
При следните критерии гимназията е постигнала 100% покритие на критериите: 

 1.1.1. Функционираща вътрешна система за осигуряване на качеството на 
професионалното образование и обучение в училището 

 1.1.2. Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството 

 1.1.3. Проведено измерване на постигнатото качество чрез самооценяване 

 1.1.6. Осигуреност на педагогическия персонал с квалификация, съответстваща на 
изискванията към обучаващите, определени в ДОИ за придобиване на квалификация по 
професия 

 1.1.7. Относителен дял на учителите, участвали в различни форми на допълнително и 
продължаващо обучение, от общия брой учители - % 

 1.2.1. Предлагане на обучение по професии и специалности с приоритетно значение на 
регионалния пазар на труда 

 1.2.2. Осигуряване на възможност за професионално образование и обучение в 
различни форми на обучение 

 1.2.3. Предоставяне на възможност за професионално обучение и валидиране на 
професионални знания, умения и компетентности на лица, навършили 16 години 

 1.2.4. Създаден механизъм за ранно предупреждение за различни рискове 

 1.3.4. Сътрудничество с родителите 
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 1.3.6. Относителен дял на проведените изпити за придобиване на квалификация по 
професии с участието на социалните партньори от общия брой на проведените изпити - % 

 1.3.8. 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. 

 1.3.9. Степен на удовлетвореност на работодателите от партньорството с институцията - 
проучвания чрез анкети/интервюта и други с най-малко 50 % от училищните партньори 

 2.1.3. Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и 
компетентностите на учениците/ курсистите 

 2.1.5. Осигурени условия за интерактивно обучение и учене 

 2.1.6. 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 -% 

 2.1.7. Относителен дял на информираните и консултираните за кариерно развитие 
обучавани в ПОО от общия брой обучавани - % 

 2.1.11. Относителен дял на успешно положилите държавните зрелостни изпити от 
допуснатите -% 

 2.1.13. Относителен дял на придобилите професионална квалификация, продължили в 
следваща степен на образование и/или степен на професионална квалификация, от общия 
брой придобили професионална квалификация - % 

 2.2.2. Относителен дял на отпадналите от ПОО към постъпилите в началото на 
обучението - % 

 
Похвална е високата степен на участие на педагогическия състав в различни форми на вътрешно-

училищни обучения и обучения, реализирани от други институции, в т.ч., придобиването на ПКС по 
собствена инициатива.   

Условията за интерактивно обучение и учене са на високо ниво - осигурени са условия за ползване 
на мултимедия и интернет във почти 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); методите са докладвани и обсъдени на заседания на педагогическия съвет и методическите 
обединения. 

Практиките на учениците се провеждат, съобразно нормативните изисквания - учебната практика 
се провежда в училището, за производствената практика са осигурени работни места в реална работна 
среда за 100 % от учениците, които провеждат такава, а 28 ученици от специалност „Икономика и 
мениджмънт“ и „Бизнес администрация“ имаха възможност да стажуват в условията на мобилност в 
друга страна по спечелен от училището проект по програма „Еразъм +“. 

Работодателите във висока степен са удовлетворени от знанията, уменията и компетентностите на 
придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост, но препоръчват да се обърне 
наблегне на практическата подготовка на учениците. 

Броят на отпадналите ученици е изключително нисък.  
Значителен дял от учениците (над 80%) завършват гимназията с диплома и свидетелство за 

професионална квалификация и продължават обучението си във висши учебни заведения, в т.ч. и в 
чужбина. Завършилите гимназията оценяват полученото от тях образование в училището позитивно.  

Възпитаниците на гимназията завоюваха редица призови места на различни състезания. Училището 
продължава да разработва и печели проекти по програма „Еразъм +“. 

 
 
6.2. Критерии, нуждаещи се от подобрение 

 1.1.4. Осигурена достъпна архитектурна среда  

 1.1.5. Наличие на материално-техническа база за обучение по предлаганите професии 
(кабинети, учебни работилници, лаборатории и др.) в съответствие с изискванията на ДОИ 
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 1.1.8. Относителен дял на учителите, участвали в допълнително обучение чрез 
мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда, от общия брой 
учители - % 

 1.3.1. Публичност и популяризиране на предлаганото ПОО и съдържанието му 

 1.3.2. Равнище на административно обслужване 

 1.3.3. Дейност на училищното настоятелство 

 1.3.5. 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 - % 

 1.3.7. Сътрудничество с работодатели и браншови организации на местно и регионално 
равнище 

 2.1.1. Организация и планиране на урока 

 2.1.2. Ритмичност на оценяването 

 2.1.4. Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, уменията и 
компетентностите, информираност на учениците/ курсистите за тях 

 2.1.8. Относителен дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади, конкурси и др. 
от общия брой ученици - % 

 2.1.9. Реализирани училищни, национални и международни програми и проекти 

 2.1.10. Относителен дял на успешно положилите държавните изпити и/или изпитите по 
теория и по практика на професията от допуснатите - % 

 2.1.12. Относителен дял на придобилите професионална квалификация от постъпилите в 
началото на обучението - % 

 2.1.14. 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 квалификация 

 2.1.15. Относителен дял на реализираните лица на пазара на труда по професията (една 
година след придобиването на професионалната квалификация) от общия брой придобили 
професионална квалификация - % 

 2.2.1. Относителен дял на учениците и/или курсистите от уязвими групи спрямо общия 
брой обучавани - % 

 2.2.3. Относителен дял на придобилите професионална квалификация лица от уязвимите 
групи към постъпилите в началото на обучението лица от тези групи - % 

 
Предстои изграждане на подемна платформа като част от достъпната архитектурна среда. 
С оглед осигуряване на по-голяма публичност и популяризиране би било добре да се поднови 

издаването на училищния вестник; да се създадат училищно радио и/или телевизия през интернет; да 
се търсят допълнителни възможности за оценяване на учениците онлайн. 

Необходимо е да се търсят финансови възможности за поетапно подновяване ползваната 
компютърна и офис техника.  

Работата на УН и ученическия съвет по организиране на кампании за набиране на средства за 
допълнително подпомагане на учениците от уязвимите групи би било добре да бъде по-активна. 

Поради особеностите на професиите, по които в гимназията се осъществява обучение, няма 
проявен интерес към валидиране на знания и умения. 

Относителният дял на учебните програми за производствена практика и ЗИП по професионална 
подготовка, разработени с участието на представители на бизнеса, от общия брой на тези учебни 
програми е сравнително нисък. Препоръчително е търсене на повече контакти с представители на 
бизнеса с цел актуализиране на програмите. 

Необходимо е да се задълбочи съвместната работа в методическите обединения с цел споделяне 
на добри практики и на тази основа: подобряване организацията и планирането на уроците; по-точно и 
ясно формулиране на критериите за оценяване и по-добра ритмичност на оценяването. 

Трябва да продължи добрата практика за разработване на проекти по програма „Еразъм +“. 
Сътрудничеството с работодатели и браншови организации на местно и регионално равнище във 

връзка с провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, осигуряването на 
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работни места в реална работна среда за провеждане на практическото обучение на учениците и 
модернизирането на материално-техническата база все още е неудовлетворително.  

 
7. Приоритети за следващо самооценяване 

 Да продължат да се развиват партньорските взаимоотношения с родителите и спонсорите 
на училището, в т.ч. включване на родители на новоприети ученици в Училищното 
настоятелство; разширяване на участието на родителите в различните училищни 
инициативи и мероприятия; пряка комуникация с родители, с бивши възпитаници и 
ръководители на фирми и институции за оказване на необходимата подкрепа и съдействие. 

 Да се работи в посока намаляване на броя на слабите срочни оценки и поправителните 
изпити, като се работи превантивно с учениците, показващи незадоволителни резултати 
през учебната година.  

 Да се мотивират учениците за явяване на държавни изпити по теория и практика на 
професията и специалността с цел получаване на  свидетелство за професионална 
квалификация. 

 Да се търси възможност оптимално ползване на компютърната техника в часовете по 
професионална подготовка и особено по ЗИП за подготовка на учениците за явяване на 
държавни изпити по теория и практика на професията. 

 Да продължи разработването на нови проекти, осигуряващи мобилност на ученици и 
учители и др. 

 
8. Резюме от доклада 
През изминалите две учебни години училището са се обучавали средно 645 ученици в редовна 

форма на обучение, групирани в 26 паралелки и 6 специалности, от които 22 с петгодишен и 4 с 
четиригодишен срок на обучение по следните професии и специалности: банково дело, застрахователно 
и осигурително дело, оперативно счетоводство, икономика и мениджмънт, бизнес администрация, 
икономическа информатика. 

Почти всички завършили продължават обучението си във висши училища и колежи. 
В ПГИ „Иван Илиев“ не се обучават ученици със СОП и курсисти, няма целодневна организация на 

учебния процес.  
През учебната 2016/2017 г. в ПГИ „Иван Илиев” – Благоевград работят 57 учители, а през учебната 

2017/2018 г. в ПГИ „Иван Илиев” – Благоевград - 59 учители, вкл. 1 педагогически съветник и 4 
възпитатели.  

Крайна обща оценка от самооценяването: Добра 65,5 т.  
 
Приоритети за следващата учебна година – Разширяване на участието на родителите в различните 

училищни инициативи и мероприятия ; подобряване на административното обслужване; разработване 
на нови проекти за мобилност на ученици и/или учители; оборудване на кабинети и лаборатории, в 
съответствие с изискванията на ДОИ.  Предстои изграждане на подемна платформа като част от 
достъпната архитектурна среда. 

 
9. Приложения към доклада 

 Сборни таблици от оценката 

 78 бр. чек-листове (39 бр. за учебната 2016/2017 година и 39 бр. за учебната 2017/2018 
година); 

 Обобщени резултати от анкети.  
 
Дата на изготвяне на доклада:  01.08.2018 г.                               ИЗГОТВИЛ:………………………………………. 

                                                               /Гергана Деренцева/ 


