ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ” - САНДАНСКИ

Ценности на професионалната гимназия:
1. Качеството на предлаганото от гимназията ПОО;
2. Равните възможности за нашите ученици /курсисти/, уважаване на тяхната индивидуалност, развиване на най-доброто у тях;
3. Доверието едни на други за това, че използваме открита и прозрачна процедура спрямо всички ученици/ курсисти/;
4. Насърчаването към учене през целия живот чрез създаване на умения и нагласа за самооценка, желание и отговорност за
непрекъснато професионално развитие;
5. Обединението на членовете на колектива около общи идеи и ценности;
6. Сътрудничеството в колектива на гимназията и с други професионални гимназии, висши училища, стопански организации –
партньори, родителска общност, общественост и др.
В гимназията се подготвят ученици по следните професионални направления:
34 Област „Стопанско управление и администрация“
345120 Професия „Икономист“
3451203 Специалност „ Земеделско стопанство“
54 Област „ Производство и преработка“
541030 Професия „ Хлебар -сладкар“
5410301 Специалност „ Производство на хляб и хлебни изделия“
54 Област „ Производство и преработка“
541060 Професия „ Техник- технолог по качеството на храни и напитки“
5410601 Специалност „ Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“
62 Област „ Селско, горско и рибно стопанство”
621080 Професия „ Монтьор на селскостопанска техника”
6210801 Специалност „ Механизация на селското стопанство”
62 Област „ Селско, горско и рибно стопанство”
621140 Профeсия „ Агроеколог”
6211401 Специалност „ Агроекология

62 Област „ Селско, горско и рибно стопонство”
622010 Професия „Техник - озеленител”
6220101 Специалност „ Цветарство”
62 Област „ Селско, горско и рибно стопонство”
622020 Професия „ Озеленител”
6220201 Специалност „ Цветарство”
81Област „Услуги за личността“
812010 Професия „Организатор на туристическа агентска дейност“
8120101 Специалност „Организация на туризма и свободното време
81Област „Услуги за личността“
812010 Професия „Организатор на туристическа агентска дейност“
8120102 Специалност „Селски туризъм

I.

ЦЕЛИ НА ПРЕДСТОЯЩОТО САМООЦЕНЯВАНЕ
Да се формират устойчиви връзки между участниците;
Да се поощрят практики, които включват дейност за адаптация и съвместна дейност;
Да се подобри ситуитивното обучение;
Да се идентифицират добрите практики и да се разшири обхвата им;
Да се развият иновации;
Да се изградят добри взаимоотношения между ръководството, МО и родителите;
Да се очертаят областите, които се нуждаят от подобрение;
Да се създаде добра комуникация и взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на ЗД ”Полиция”;
Да се подобри екипната работа в колектива;
Да се сътрудничи повечето с външните партньори;
Да се мотивират учениците за отговорно и качествено усвояване на професионалните знания и умения;
Да се насърчи споделянето на добри практики в колектива и извън него;
Да се оптимизира системата от ресурси
;

II.

КРИТЕРИИ ПО ОБЛАСТИ НА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА
ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО
№ по
ред
1.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Наименование на
критериите по области на
оценяване
ОБЛАСТ: ДОСТЪП ДО
ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ
Публичност и
популяризиране на
предлаганото ПОО и
съдържанието му.
Осигурена достъпна
архитектурна среда
Наличие на натериално
техническа база за обучение
по предлаганите професии
/кабинети, учебни
работилници, лаборатории и
др./ в съответствие с
изискванията на ДОИ
Предлагане на обучение по
професии и специалности с
приоритетно значение на
регионалния пазар на труда
Равнище на административно
обслужване
Осигуряване на възможност
за професионално
образование и обучение в

Макс.
бр.
точки
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Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество

3,0

0т.

1,0т.

2,0т.

3,0т.

3,0

0т.

1,0т.

2,0т.

3,0т.

5,0

0т.

1,5т.

3,5т

5т.

3,0

0т.

1,0т.

2,0т.

3,0т.

3,0

0т.

1,0т.

2,0т.

3,0т.

1,0

0т.

0,5т.

0,75т.

1,0т.

1.7.

1.8.

2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

различни форми на обучение.
Относителен дял на
учениците и/или курсистите
от уязвими групи спрямо
общия брой обучавани-%
Предоставяне на възможност
за професионално обучение и
валидиране на
професионални знания,
умения и компетентности на
лица, навършили 16 г.
ОБЛАСТ: ПРИДОБИВАНЕ
НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ
Функционираща вътрешна система
за осигуряване на качество на
професионално образование и
обучение в училище.
Създаден механизъм за ранно
предупреждение за различни
рискове.
Създаден механизъм за вътрешен
мониторинг и контрол на
качеството.
Проведено измерване на
постигнатото качество чрез
самооценяване.
Относителен дял на информираните
и консултираните за кариерно
развитие обучавани в ПОО от
общия брой обучавани -%
Относителен дял на учебните
програми за производствена
практика, ЗИП и СИП по
професионална подготовка ,
разработени с участието на

2,0

0,5т.

1,0т

1,5т.

2,0т.

1,0

0т.

0,5т.

0,75т.

1,0т.

2,0

0т.

0,75т

1,5т.

2,0т.

1,0

0т.

0,5т.

0,75т.

1,0т.

1,0

0т.

0,5т.

0,75т.

1,0т.

3,0

0т.

0,5т.

2,0т.

3,0т.

3,0

0т.

1т.

2,0т.

3,0т.

2,0

0т.

0,5т

1,0т.

2,0т.

65

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.

представители на бизнеса, от общия
брой на тези учебни програми - %
Осигуреност на педагогическия
персонал с квалификация,
съответстваща на изискванията към
обучаващите, определени в ДОИ за
придобиване на квалификация по
професия
Осигурени условия за интерактивно
обучение и учене.
Относителен дял на учителите,
участвали в различни форми на
допълнително и продължаващо
обучение, от общия брой учители %
Относителен дял на учителите,
участвали в различни форми на
допълнително и продължаващо
обучение, от общия брой учители%
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 - %
Относителен дял на отпадналите от
ПОО към постъпилите в началото
на обучението -%
Относителен дял на придобилите
професионална квалификация от
постъпилите в началото на
обучението -%

2,0

0т.

0,5т

1,0т.

2,0т.

2,0

0т.

1,0т

1,5т.

2,0т.

2,0

0т.

1,0т

1,5т.

2,0т.

2,0

0т.

1,0т

1,5т.

2,0т.

4,0

0т.

1,5т

3,0т.

4,0т.

2,0

0т.

1,0т

1,5т.

2,0т.

4,0

0т.

1,5т

3,0т.

4,0т.

2.14.

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

2,0

0,5т.

1,0т

1,5т.

2,0т.

2.15.

Относителен дял на успешно
положилите държавнте изпити
и/или изпитите по теория и по
практика на професията от
допуснатите -%
Относителен дял на проведените
изпити за придобиване на
квалификация по професии с
участието на социалните партньори
от общия брой на проведените
изпити - %
Организация и планиране на урока
Използване на разнообразни форме
за проверка на знанията, уменията и
компетентностите на
учениците/курсистите
Точно и ясно формулиране на
критериите за оценяване на
знанията, уменията и
компетентностите, информираност
на учениците/курсистите за тях.
Ритмичност на оценяването
Относителен дял на учениците,
участвали в състезания, олимпиади,
конкурси и др. От общия брой
ученици -%
Реализирани училищни,
национални и международни
програми и проекти
Дейност на училищното
настоятелство
Сътрудничество с родители

4,0

1,0т.

2,0т

3,0т.

4,0т.

4,0

0,75т.

2,0т

3,0т.

4,0т.

4,0
4,0

0,75т.
0,75т.

2,0т
1,5т

3,0т.
2,5т.

4,0т.
4,0т.

3,0

0,75т.

1,5т

2,5т.

3,0т.

2,0
2,0

0,5т.
0,5т.

1,0т
1,0т

1,5т.
1,5т.

2,0т.
2,0т.

2,0

0,0т.

0,75т

1,5т.

2,0т.

2,0

0,0т.

0,75т

1,5т.

2,0т.

2,0

0,0т.

0,75т

1,5т.

2,0т.

2.16.

2.17.
2.18.

2.19.

2.20.
2.21.

2.22.
2.23.
2.24.

Относителен дял на успешно
положилите държавни зрелостни
изпити от допуснатите -%
Сътрудничество с работодатели и
браншови организации на местно и
регионално равнище

2,0

0,5т.

1,0т

1,5т.

2,0т.

2,0

0,0т.

0,75т

1,5т.

2,0т.

3.

ОБЛАСТ: РЕАЛИЗАЦИЯ
НА ЛИЦАТА,
ПРИДОБИЛИ
ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ
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3.1.

Относителен дял на реализираните
лица на пазара на труда по
професията/една година след
придобиването на професионална
квалификация/ от общия брой
придобили професионална
квалификация -%
Относителен дял на придобилите
професионална квалификация,
продължили в следваща степен на
образование и/или степен на
професионална квалификация, от
общия брой придобили
професионална квалификация -%
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
Степен на удовлетвореност на
работодателите от знанията,
уменията и компетентностите на
придобилите професионална
квалификация и от пригодността им

3,0

0,0т.

1,0т

2,0т.

3,0т.

3,0

0,0т.

1,0т

2,0т.

3,0т.

3,0

0,0т.

0,75т

1,5т.

3,0т.

3,0

0,0т.

0,75т

1,5т.

3,0т.

2.25.
2.26.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

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

3,0

0,0т.

0,75т

1,5т.

3,0т.

План график за разпределение на критериите по области и отговорници
за провеждане на самооценяването

ДОСТЪП ДО
ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Области

Критерий

Инструментариум
Справка/ Чек
лист/
Анкета/Интервю

Срок за
подготовка

Отговорник

Срок за
провеждане
на
оценяването

Отговорник за
провеждане на
процедурата и
събиране на
доказателствения
материал
Дикова

1.1.Публичност и популяризиране на предлаганото
ПОО и съдържанието му.
1.2.Осигурена достъпна архитектурна сред

Чек лист

януари 2016

Москова

Чек лист

януари 2016

Москова

1.3.Наличие на натериално техническа база за
обучение по предлаганите професии /кабинети,
учебни работилници, лаборатории и др./ в
съответствие с изискванията на ДОИ
1.4.Предлагане на обучение по професии и
специалности с приоритетно значение на регионалния
пазар на труда
1.5.Равнище на административно обслужване

Чек лист

януари 2016

Москова

март-април
2016
март-април
2016
март-април
2016

Чек лист

февруари
2016

Москова

март-април
2016

Дикова

Чек лист

януари 2016

Москова

Дикова

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

Чек лист

януари 2016

Москова

март-април
2016
март-април
2016

Цулев
Цулев

Цулев

Придобиване на професионална квалификация

1.7.Относителен дял на учениците и/или курсистите
от уязвими групи спрямо общия брой обучавани-%
1.8.Предоставяне на възможност за професионално
обучение и валидиране на професионални знания,
умения и компетентности на лица, навършили 16 г.
2.1.Функционираща вътрешна система за осигуряване
на качество на професионално образование и
обучение в училище.
2.2.Създаден механизъм за ранно предупреждение за
различни рискове.
2.3. Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и
контрол на качеството.
2.4.Проведено измерване на постигнатото качество
чрез самооценяване.

Справка

януари 2016

Москова

март-април
2016
март-април
2016

Москова

Чек лист

януари 2016

Москова

Справка

януари 2016

Пазванска

март-април
2016

Кацарска

Справка

януари 2016

Пазванска

Кацарска

Чек лист

януари 2016

Пазванска

Чек лист

януари 2016

Пазванска

март-април
2016
март-април
2016
март-април
2016

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

Справка

януари 2016

Пазванска

март-април
2016

Кацарска

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 - %
2.7. Осигуреност на педагогическия персонал с
квалификация, съответстваща на изискванията към
обучаващите, определени в ДОИ за придобиване на
квалификация по професия
2.8. Осигурени условия за интерактивно обучение и
учене.
2.9.Относителен дял на учителите, участвали в
различни форми на допълнително и продължаващо
обучение, от общия брой учители -%
2.10. Относителен дял на учителите, участвали в
различни форми на допълнително и продължаващо
обучение, от общия брой учители- %
2.11.Относителен дял на учениците/курсистите,
провели практическо обучение на работно място в
реална работна среда и/или в условията на мобилност

Справка

януари 2016

Пазванска

март-април
2016

Кацарска

Справка

януари 2016

Пазванска

март-април
2016

Пехливанова

Анкета

януари 2016

Пазванска

Пехливанова

Справка

януари 2016

Пазванска

март-април
2016
март-април
2016

Справка

януари 2016

Пазванска

март-април
2016

Дзимбова

Справка

януари 2016

Пазванска

март-април
2016

Дзимбова

Дикова

Кацарска
Кацарска

Дзимбова

в друга страна, от общия брой обучавани, които по
учебен план провеждат практическо обучение - %
2.12. Относителен дял на отпадналите от ПОО към
постъпилите в началото на обучението -%

Справка

януари 2016

Пазванска

март-април
2016

Дзимбова

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

Справка

януари 2016

Пазванска

юни 2016

Дзимбова

2.14.Относителен дял на придобилите професионална
квалификация лица от уязвимите групи към
постъпилите в началото на обучението лица от тези
групи -%
2.15.Относителен дял на успешно положилите
държавнте изпити и/или изпитите по теория и по
практика на професията от допуснатите -%
2.16.Относителен дял на проведените изпити за
придобиване на квалификация по професии с
участието на социалните партньори от общия брой на
проведените изпити - %
2.17.Организация и планиране на урока

Справка

януари 2016

Пазванска

март-април
2016

Дзимбова

Справка

януари 2016

Пазванска

юни 2016

Пехливанова

Справка

януари 2016

Пазванска

юни 2016

Пехливанова

Чек лист

януари 2016

Пазванска

юни 2016

Каратанчева

Чек лист

януари 2016

Пазванска

юни 2016

Каратанчева

Чек лист

януари 2016

Пазванска

юни 2016

Каратанчева

Спаравка

януари 2016

Пазванска

юни 2016

Каратанчева

Спаравка

януари 2016

Пазванска

май 2016

Каратанчева

Спаравка

януари 2016

Пазванска

юни 2016

Каратанчева

Справка

януари 2016

Пазванска

юни 2016

Пехливанова

Анкета

януари 2016

Пазванска

юни 2016

Пехливанова

2.18. Използване на разнообразни форме за проверка
на знанията, уменията и компетентностите на
учениците/курсистите
2.19. Точно и ясно формулиране на критериите за
оценяване на знанията, уменията и компетентностите,
информираност на учениците/курсистите за тях.
2.20.Ритмичност на оценяването
2.21.Относителен дял на учениците, участвали в
състезания, олимпиади, конкурси и др. От общия брой
ученици -%
2.22.Реализирани училищни, национални и
международни програми и проекти
2.23. Дейност на училищното настоятелство
2.24.Сътрудничество с родители

Реализация на лицата придобили
професионална квалификация

2.25. Относителен дял на успешно положилите
държавни зрелостни изпити от допуснатите -%
2.26. Сътрудничество с работодатели и браншови
организации на местно и регионално равнище

Справка

януари 2016

Пазванска

юни 2016

Дзимбова

Анкета

януари 2016

Пазванска

юни 2016

Пехливанова

3.1. Относителен дял на реализираните лица на пазара
на труда по професията/една година след
придобиването на професионална квалификация/ от
общия брой придобили професионална квалификация
-%
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 -%
3.3.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 квалификация
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.
3.5. Степен на удовлетвореност на работодателите от
партньорството с институцията- проучвания чрез
анкети/интервюта и други с най –малко 50 % от
училищните партньори.

Справка

април 2016

Стоилов

май-юни 2016

Булакиева

Справка

април 2016

Стоилов

май-юни 2016

Булакиева

Справка, анкета

април 2016

Стоилов

май-юни 2016

Стоилов

Справка, анкета

април 2016

Стоилов

май-юни 2016

Стоилов

Справка, анкета

април 2016

Стоилов

май-юни 2016

Стоилов

План – график на дейностите по самооценяване
№ по
ред

ДЕЙНОСТ

СРОК

ОТГОВОРНИ ЛИЦА

1.

Запознаване с Наредба № 2 от 08.09.2015г. за
осигуряване на качество на професионално
образование и обучение. Разглеждане на
областите за самооценяване. Изготвяне на план –
график за разпределяне на отговорностите по
критерии. Приемане на процедура за провеждане
на
самооценяването,
доказателствен
материал/бланки-чек-листи, справки, анкети,
протоколи, интервюта, /
Подготовка за провеждане на самооценяването.
Изработване на доказателствен материал.
Осъществяване на самооценяването
Изготвяне на доклад за проведено самооценяване
Запознаване на ПС с доклада от проведено
самооценяване. Избор на приоритети и цели за
следващо самооценяване

15 декември 2015г.

П.Караджова, Ил.Москова,
Е.Пазванска, И.Стоилов, Е.
Булакиева

01април 2016г.

Комисията

30 юни 2016г.
01 септември 2016г.
15 септември 2016г.

Комисията
Караджова
Караджова

2.
3.
4.
5.

III.

ВХОДЯЩИ ДАННИ ОТ ПРЕДИШНО САМООЦЕНЯВАНЕ

През изминалата 2014/2015 г. в училището са се обучавали 649 ученици, обхванати в 27 паралелки и 9 специалности, от които 22
с петгодишен и 5 с четиригодишен срок на обучение.
Професионално
направление

Наименование
професията

345 Администрация и
управление

на Наименование
специалността

345120
„Икономист“
3451203
Специалност „
Земеделско
стопанство“
541
Хранителни 541030 „ Хлебар сладкар“
технологии
541060 „ Техниктехнолог по
качеството на
храни и напитки“
621 Растениевъдство 621080 „ Монтьор
на селскостопанска
и животновъдство
техника”

3451203 „ Земеделско
стопанство“

62109
„Лозаровинар”
621140 „
Агроеколог”
622010 „Техник 622
Градинарство(паркове озеленител”
622020

на Степен
на Брой
Класове
професионална паралелки
квалификация
III
5
VIII, IX, X, XI, XII

5410301 „ Производство
на хляб и хлебни изделия”
5410601 „ Контрол на
качеството и безопасност
на храни и напитки“

II

1

XII

III

4

VIII, IX, X, XI

6210801 „ Механизация на
селското стопанство”

II

4

IX, X, XI, XII

621001„Лозаровинарство”

II

1

XII

6211401 „ Агроекология

III

2

IX, X

6220101 „ Цветарство

III

1

XI

6220201 „ Цветарство”

II

2

X, XI

и градини)
812
Пътувания,
туризъм и свободно
време

„Озеленител”
812010
„Организатор на
туристическа
агентска дейност“

8120101 „Организация на
туризма и свободното
време
8120102 Специалност
„Селски туризъм

III

3

VIII, IX, XII

III

5

VIII, IX,X, XI,XII

Броят на учениците обучавани в самостоятелна форма на обучение е 35 .
4.2% от учениците са настанени в ученическо общежитие.
Нямаме изоставащи ученици. Броя на наказанията с дисциплинарна мярка през тази 2014/2015 година са както следва:








Забележка -93 ученици
Предупреждение за преместване в друго училище –38 ученици
Преместване в друго училище -6 ученици
Преместване в самостоятелна форма на обучение-15 ученици
Дейности в полза на училището -53 ученици
Брой писма изпратени до родители - 85
Брой писма изпратени до Дирекция „Социално подпомагане”- 16

Национално външно оценяване 2014/2015 г. по чужд език /английски/
 Брой ученици положили изпита – 88
 Среден успех –Добър 3,75

6
5

5,4
4,73

4,69

4

3,08

4,06

3,65

3,18

3,77

3
2
1
0
8а

8б

8в

8г

ВО-3,75

Държавни зрелостни изпити 2014/2015 г.
 Общ брой – 124 ученици
 Допуснати – 123 ученици
 Дипломирани - 114 ученици

СРЕДЕН УСПЕХ 4,52
4,11

БЕЛ
МАТЕМАТИК
А

4,15

ИСТОРИЯ

4,3

5,21

ГЕОГРАФИЯ
4,67

4,7

БИОЛОГИЯ
АНГЛИЙСКИ
ЕЗИК

Държавни изпити за професионална квалификация
o Допуснати – 119 ученици
o Дипломирани - 77 ученици
35
30

29

29

26

23

25
17

20

17
12

15

9

8

10

6

5
0
икономист

селски туризъм

ОТСВ

допуснати

хлебар-сладкар

Монтьор на ССТ

Получили

Участия на училището в национални състезания и олимпиади
Олимпиада по

Брой участници в
общински кръг
46

Брой класирани за
областен кръг
2

Брой класирани за
национален кръг
0

География

16

6

0

Английски език

36

3

0

История

13

2

0

Физика

23

2

0

БЕЛ
Химия и ООС

42
17

10
1

0
0

Математика

Биология и ЗО
Гражданско
образование
Философия

7
13

3
10

0
5

14

5

0

СЪСТЕЗАНИЕ

БРОЙ
УЧАСТНИЦИ

Национален ученически конкурс „За хляба наш”
Национален конкурс „Бог е любов”
Цветна олимпиада
Национален конкурс „Хората еднакви и различни”
Национален конкурс – Мария Габриел
Национален конкурс „Словото на младите”
Панаир на УТФ – град Пловдив
Национален конкурс за реферати "Интернет и социалните
мрежи"
Национално състезание „Млад фермер”
Национално състезание „Озеленяване и цветарство”
Национално състезание „Най-добър млад хлебар-сладкар”
Национално състезание „Най-добра бизнес идея”
Националното състезание „Най-добра учебна компания в
България“
Националната инициатива „Мениджър за един ден“
Национално ученическо състезание „Иновации в бизнеса“
към СА „Д. А. Ценов“-Свищов.
Регионалното състезание по социално предприемачествоПетрич

2
5
13
1
6
1
26
1

Иновационен лагер –Гоце Делчев

Деня на ученическото самоуправление
Международното състезание «Земята - позната и
непозната»

БРОЙ
КЛАСИРАНИ
ЗА ОБЛАСТЕН
КРЪГ
5
7
-

БРОЙ
КЛАСИРАНИ ЗА
НАЦИОНАЛЕН
КРЪГ
2
3
1
1
1
8
1

4
6
2
4
14

3
1
7

3
3
1
4

10
2

1
-

1
2

6

6

-

7
55
20

7
20

20

Състезание по футбол/момчета 8-10 клас/
Състезание по футбол/момчета 10-12 клас/
Състезание по волейбол/момчета 10-12 клас/
Състезание по волейбол/момичета 10-12 клас/
Състезание по тенис на маса/момчета/
общо

IV.

20
20
20
20
3
268

57

51

МЕТОДИКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ВРЕМЕ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО.

Работата на комисията ще премине през етапи на планиране, прилагане, оценяване и преразглеждане/обратна връзка. Комисията
ще разработи процедури за оценяване, като ще се базира на протфолиото, инструмент за самооценка, разработено от всички МО;
Ще бъде разработен модел за доказателствен материал, като ще бъдат разработени бланки за различни справки, анкетни
карти,чек лист .
В процеса на работата си комисията ще използва и интерактивни техники за оценяване-електронна анкета.
Поради големия състав комисията ще работи в различните области по групи, всяка група ще има отговорник, решенията в тях
ще бъдат взимани с консенсус.
След провеждане на оценяването, комисията ще представи получените резултати под формата на доклад-анализ, в който ще бъде
посочен приоритет за следващо оценяване.Задължително след запознаване на колектива, резюме от доклада ще бъде
публикувано на сайта на училището с оглед осигуряване на прозрачност.

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ





В края на периода да имаме ясна визия за нашите силни и слаби страни в трите областти на ПОО;
Да бъдат набелязани пътища и методи за отстраняване на слабите ни страни;
Да се подобри качеството на професионалното обучение;
Да се подобри връзката с външните партньори.

КОМИСИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Председател:

Павлина Караджова

Членове:

Гинка Дзимбова
Елза Булакиева
Илияна Москова
Елена Пазванска
Иван Стоилов
Людмила Каратанчева
Елена Кацарска
Дияна Дикова
Йорданка Пехливанова
Божидар Цулев
Виолета Костадинов

