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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “ИВАН ИЛИЕВ” - БЛАГОЕВГРАД 
 

2700 Благоевград, ж.к. “Ален мак”, ул. „Борис Ангелушев“ тел. 885288, 885289,  www.pgiblg.com 
 

УТВЪРДИЛ, 

ДИРЕКТОР: ……………………………………….. 

              /Ася Бояджиева-Пенкова/ 

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА  КАЧЕСТВОТО НА 

ПРЕДЛАГАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ - БЛАГОЕВГРАД  

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

I. Мисия на ПГИ „Иван Илиев“  

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 

съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за 

да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. 

2. Осигуряване на образование, насочено към провокиране на мисленето и 

самостоятелността, формиране на практически умения и условия за развитие на личността и 

предприемаческият дух. 

3. Осигуряване на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждо 

езиковите комуникационни компетентности в професията. 

4. Прилагане на придобитите знания от областта на  ИКТ в  професионалното образование. 

5. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти. 

6. Изграждане на стабилни партньорства,  взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство  в колектива и със социалните партньори. 

7.  Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно 

виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в 

просперираща европейска държава. 

8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот. 

 

II. Визия на ПГИ „Иван Илиев“ 

1. ПГИ “Иван Илиев“ ще запази своя облик и традиции и ще се развива като училище с 

професионална подготовка  на средна степен с два етапа: гимназиален етап (VІІІ – Х клас) и втори 

гимназиален етап (ХІ и ХІІ клас). 

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат 

стандартите на ЗПУО. 

3. С автономията, която ни позволява ЗПУО, ще разработим съвременни програми за 

ЗИП/РПП и СИП/ФПП съвместно с представители на бизнеса за придобиване на компетентности в 

съответствие с изучаваната професия и изискванията на пазара на труда. 
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4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в ЗПУО – самостоятелна, 

индивидуална и комбинирана с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до 

образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на 

училище. 

5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане 

на заложените в нашата мисия приоритети. 

6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 

образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: педагогически съветник, 

ресурсен учител (при нужда), екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна 

подкрепа на  ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация. 

7. Ще се ръководим от приетия Етичен кодекс на училищната общност. 

8. Ще продължим да осъществяваме оптимална организация на учебния процес като 

инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при 

подготовката, за развиване на таланти и високи професионални умения. 

9. Ще продължим да работим активно по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, като 

създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, 

педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности. Ще продължим доброто 

международно сътрудничество с наши партньори извън тези програми. 

10. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я 

превърнем в любимо място за отдих и творчество. 

 

IIІ. Цели на самооценяването в ПГИ „Иван Илиев“ 

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

дейности; 

2. Да се идентифицират добрите практики, да се разшири обхвата им и да се насърчи споделянето им в 

колектива и извън него; 

3. Да се подобри екипната работа в колектива; 

4. Да се установят рисковете по отношение на качеството на професионалното образование и обучение 

и да се набележат мерки за преодоляването им; 

5. Да се очертаят областите, които се нуждаят от подобрение; 

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

7. Да се създаде убеждение, че управлението на качеството е инструмент за ефективност; 
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8. Да се мотивира колектива за качествено образование и обучение, отговарящо на нуждите и 

способностите на учениците, което насърчава и подкрепя всяка личност в нейния стремеж към 

творчество и професионално развитие. 

ІV. Задачи на самооценяването в ПГИ: 

1. Да изгради обща представа за дейностите в училището;  

2. Да направи оценка на осъществяваното професионално образование и обучение спрямо 

действащите стандарти; 

3. Да установи използваните добри практики и разшири обхвата на прилагането им;  

4. Да установи на ранен етап рисковете по отношение на качеството; 

5. Да очертае областите, които имат нужда от подобрение и да предприеме съответните мерки;  

6. Да оптимизира системата за управление на ресурсите, с цел повишаване на ефикасността ѝ; 

7. Да насърчи всички членове на колектива на професионалната гимназия към екипна работа;  

8. Да популяризира училището в обществото и насърчи сътрудничеството;  

9. Да осигури приемственост, защото оценяването е естествена част от цялостния процес за 

осигуряване на качествено професионално образование и обучение; 

10. Да създаде убеждението, че качеството е инструмент за повишаване на ефективността;  

11. да насърчи стремежа на екипа на гимназията към усъвършенстване на качеството на предлаганото 

професионално образование и обучение. 
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V. Области, критерии, показатели и тежести за оценка на качеството на образованието и обучението в 

ПГИ „Иван Илиев“: 

№ 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 

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 
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2. Област: Образователен процес 51 

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 

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 
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VІ. План-график на дейностите по самооценяването  

№ по 
ред 

Дейност Инструментариум Срок Отговорни лица 

1. Актуализиране на бланки на доказателствени 
материали по посочените области и критерии; 
процедури за самооценяване  

чек-листи, 
справки, анкети и 
др., в т.ч. в 
електронна форма 

20.10.2019 г. Г. Деренцева, 
Ил. Вълчев,  
Ил. Янкова,  
Н. Антипешева 

2. Осъществяване на същинското самооценяване, в т.ч.: 30.06.2020 г. Комисията 

2.1.  Самооценяване по критерий 1.1.1 чек-лист, анкета 30.06.2020 г. Ил. Янкова  

2.2.  Самооценяване по критерий 1.1.2 чек-лист, анкета 30.06.2020 г. Г. Деренцева 

2.3.  Самооценяване по критерий 1.1.3 чек-лист 30.06.2020г. Д. Карабельова 

2.4.  Самооценяване по критерий 1.1.4 чек-лист 30.06.2020 г. Л. Ласкова 

2.5.  Самооценяване по критерий 1.1.5 чек-лист 31.03.2020 г. Ил. Вълчев 

2.6.  Самооценяване по критерий 1.1.6 чек-лист, справка 31.03.2020 г. Н. Станкова 

2.7.  Самооценяване по критерий 1.1.7 чек-лист, справка 30.06.2020 г. Г. Гошева 

2.8.  Самооценяване по критерий 1.1.8 чек-лист, справка 30.06.2020г. Г. Гошева 

2.9.  Самооценяване по критерий 1.2.1 чек-лист 31.03.2020 г. Д. Карабельова 

2.10.  Самооценяване по критерий 1.2.2 чек-лист 31.03.2020 г. Д. Карабельова 
2.11.  Самооценяване по критерий 1.2.3 чек-лист 31.03.2020 г. Г. Гошева 

2.12.  Самооценяване по критерий 1.2.4 чек-лист, анкета 30.06.2020 г. Н. Антипешева 

2.13.  Самооценяване по критерий 1.3.1 чек-лист 31.03.2020 г. Н. Станкова 

2.14.  Самооценяване по критерий 1.3.2 чек-лист, анкета 30.06.2020 г. Г. Гошева 

2.15.  Самооценяване по критерий 1.3.3. чек-лист, справка 30.06.2020г. Ил. Вълчев 

2.16.  Самооценяване по критерий 1.3.4. чек-лист 30.06.2020 г. Ил. Вълчев 

2.17.  Самооценяване по критерий 1.3.5 чек-лист, справка 30.06.2020 г. Д. Карабельова 

2.18.  Самооценяване по критерий 1.3.6 чек-лист, справка 30.06.2020г. Г. Деренцева 

2.19.  Самооценяване по критерий 1.3.7. чек-лист, анкети 30.06.2020 г. Г. Гошева 

2.20.  Самооценяване по критерий 1.3.8. чек-лист, анкета 30.06.2020г. Ил. Янкова 

2.21.  Самооценяване по критерий 1.3.9. чек-лист, анкета 30.04.2020г. Ил. Янкова 

2.22.  Самооценяване по критерий 2.1.1 чек-лист, анкети 30.06.2020 г. Н. Станкова 

2.23.  Самооценяване по критерий 2.1.2 чек-лист, анкети 30.06.2020 г. Н. Станкова 

2.24.  Самооценяване по критерий 2.1.3 чек-лист, анкети 30.06.2020 г. Н. Антипешева 

2.25.  Самооценяване по критерий 2.1.4 чек-лист, анкети 30.06.2020 г. Н. Антипешева 

2.26.  Самооценяване по критерий 2.1.5 чек-лист, анкети 30.06.2020 г. Д. Карабельова 

2.27.  Самооценяване по критерий 2.1.6 чек-лист, справка 30.06.2020 г. Г. Гошева 
2.28.  Самооценяване по критерий 2.1.7 чек-лист, справка 30.06.2020 г. Ил. Вълчев 
2.29.  Самооценяване по критерий 2.1.8. чек-лист, справка 30.06.2020 г. Д. Карабельова 

2.30.  Самооценяване по критерий 2.1.9. чек-лист, справка 30.06.2020 г. Ил. Вълчев 

2.31.  Самооценяване по критерий 2.1.10 чек-лист, справка 30.06.2020г. Д. Карабельова 

2.32.  Самооценяване по критерий 2.1.11. чек-лист, справка 30.06.2020г. Г. Гошева 

2.33.  Самооценяване по критерий 2.1.12 чек-лист, справка 30.06.2020г. Г. Гошева 

2.34.  Самооценяване по критерий 2.1.13. чек-лист, справка 30.06.2020г. Л. Ласкова 

2.35.  Самооценяване по критерий 2.1.14. чек-лист, анкета 30.06.2020 г. Д. Карабельова 

2.36.  Самооценяване по критерий 2.1.15. чек-лист, справка 30.06.2020г. Л. Ласкова 

2.37.  Самооценяване по критерий 2.2.1 чек-лист 30.10.2019 г. Ил. Вълчев 

2.38.  Самооценяване по критерий 2.2.2 чек-лист, справка 30.06.2020г. Д. Карабельова 
2.39.  Самооценяване по критерий 2.2.3 чек-лист, справка 30.06.2020г. Н. Антипешева 

3. Изготвяне на доклад за проведеното 

самооценяване 

доклад 31.08.2020 г. Комисията 

4. Задаване на приоритети и цели за следващото 

самооценяване 

 31.08.2020 г. Комисията 
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VІI. Методика, която ще се използва по време на самооценяването 

Работата на комисията/работната група ще премине през следните етапи: подготовка – определяне 

на дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяване; провеждане на 

информационна кампания сред учениците, учителите, другите педагогически специалисти и родителите; 

провеждане на самооценяването; обработване на информацията от проведеното самооценяване; 

анализиране на получените резултати от самооценяването.   Ще бъдат актуализирани при необходимост 

бланките на различни справки, протоколи, анкетни карти, чек-листове, в т.ч. в електронна форма. В 

процеса на работата си комисията/работната група ще използва и интерактивни техники за оценяване като 

интервю. 

След провеждане на самооценяването, комисията/работната група ще представи получените 

резултати под формата на доклад.  

 

 

Настоящият план е приет на заседание на ПС с Протокол № 21/12.09.2019 г. 

  

КОМИСИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Деренцева .............................  


