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Земеделска професионална гимназия“ Кл. Тимирязев ” 

гр.Сандански ул.”Георги Казепов“ 1 
тел:0746 3-24-48 e-mail:mail@zpg-sandanski.com 

 

 
 
 

 

ДОКЛАД 

 

от проведено самооценяване за учебната 2015/2016 година 

 

I. Цел на самооценяването 

 

Целта на дейността на Земедилска професионална гимназия „Климент Тимирязев” е 

високо качество на образователно-възпитателния процес чрез съчетание на съвременни 

образователни тенденции и традициите в учебното дело и развитие на интересите и 

способностите на учениците за подготовката им за пълноценен живот и дейност в 

демократичното общество. За постигането на тази цел е необходима информация. Чрез 

самооценяването екипът на ЗПГ ще получи информация за нивото на качеството на 

провеждащото се образование и обучение, да идентифицира областите, които се нуждаят от 

подобрение и да предприеме съответните мерки и действия в тази насока. 

 

 II. Обща информация  за условията, при  които работи Земеделска професионална гимназия 

«Климент Тимирязев» 

 

ЗПГ е професионално учебно заведение, което предоставя качествена подготовка в 

сферата на селското стопанство и туризма, стреми се да бъде национално призната като 

такова училище и се ползва с доверието на стопанските организации – потребители на кадри 

и обществеността в региона. В гимназията непрекъснато се усъвършенстват 

професионалните компетенции на педагогическия колегиум, призван да формира знания, 

личностни и професионални умения у учениците за активно взаимодействие със социалната 

среда, за толерантност и уважение към гражданските права и отговорности, за 
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противодействие срещу проявите на агресия и насилие. 

ЗПГ е училище, способно да предостави на учениците пълноценни условия за 

обучение и развитие и да формира у тях национални и общочовешки ценности и добродетели 

при подготовката им за реализация в живота. Утвърдило се през годините като водещо 

професионално училище с дългогодишна история, то формира своята визия като ключов и 

притегателен образователен център. 

През учебната 2015/2016 г. в ЗПГ са обучавани 632 ученика, обхванати в 28 паралелки. 

Броят на учениците обучавани в самостоятелна форма на обучение е 35 . 

Специалностите са осем:  

 

 Земеделско стопанство 

 Селски туризъм 

 Организация на туризма и свободното време 

 Механизация на селскостопанска техника 

 Цветарство 

 Производство на хляб и хлебни изделия 

 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки 

 Агроекология 

 

Нямаме изоставащи ученици. Броя на наказанията с дисциплинарна мярка през тази 

година са както следва: 

 

 Забележка -239 ученици, сътветно в предходните години 

 2014/2015г. -93 ученици 

  2013/2014г. -86 ученици 

 2012/2013г. -107 ученици 

 

 Предупреждение за преместване в друго училище –45 ученици 

 2014/2015г. - 38 ученици 

 2013/2014г. – 27ученици 

 2012/2013г.- 43 ученици 

 

 Преместване в друго училище -1 ученици,  

 2014/2015г. 6 ученици 

 2013/2014г.-0 ученици 

 2012/2013г.- 3 ученици 

 

 Преместване в самостоятелна форма на обучение-8 ученици 

 2014/2015г. - 15 ученици 

 през 2013/2014г. – 16 ученици 

 2012/2013г – 20 ученици 

 

 Дейности в полза на училището –78 ученици 

 2014/2015г. - 53 ученици 

  2013/2014г.-59 ученици 

 2012/2013 - 83 ученици 

 Брой писма изпратени до родители – 64 писма 

 2014/2015г. - 85 писма 

 Брой писма изпратени до Дирекция „Социално подпомагане”- 10 писма 

 2014/2015 г. – 16 писма  
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III. Налични ресурси 

 
 Човешки ресурси 

 
В ЗПГ работят 5 ръководители /Директор и двама помощник-директора по учебна дейност, 

един помощник - директор по учебно производствена дейност и един помощник- директор по 

административно - стопанската дейност/; 60 учители от които 38 по общообразователни 

предмети и 19 по специални предмети; един ръководител компютърни кабинети; един 

педагогически съветник; възпитатели – 2; непедагогически персонал – 30,5; Старши учители- 

38, учители -19 , главен учител-1; От общия брой учители девет имат V ПКС, двама с IV ПКС, 

един с III ПКС и двама с II ПКС. 

 Недвижимо имущество: 

сграда – построена 1957г. 

26- класни стаи с бели дъски, обновени чинове и столове и ламиниран паркет; 

2- лаборатории по технохимичен контрол на храни и напитки; 

1- център за кариерно развитие и гражданско образование; 

6- компютърни кабинета; 

10- учебни работилници; 

1- учебен ресторант; 

1- игрище; 

1- физкултурен салон; 

1- фитнес зала; 

1- стрелкови клуб; 

1- общежитие на пет етажа; 

1- училищен стол; 

1- мултимедийна зала; 

2- автобуса; 

1- микробус; 

6- трактора и 2- тракторни ремъркета. Повече от 30 бр. различни земеделски машини.; 

1- специализирано ремърке за превоз на животни; 

2- чистокръвни кончета от порода Ню шетланд; 

 Движимо имущество: 

 компютри – 100 бр.;  

 лаптопи-39.; 

 таблети -6 бр.; 

 климатици – 39 бр.; 

 принтери – 21 бр.; 

 мултимедии – 16 бр.; 

 интерактивни дъски – 2 бр.; 

 видеоохранителна система; 

 озвучителна система; 

 парна инсталация; 

 газификационни съоръжения; 

 чип система за достъп в училището; 
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Издръжката на един ученик е 2195. 31 лева 

Средната работна заплата на педагогическия персонал е 1006. 76 лв., за 2015г.- 958 лв., за 2014 

г. - 974 лв, за 2013 г.-1003 лв., а на непедагогическия персонал 617.68 лв.- за 2015г. -604. 68 лв., 

за 2014г. -635 лв, 2013г. - 642 лв. 

Източници на приходи: Делегиран бюджет, средства по национални програми и 

проекти: НП„С грижа за всеки ученик“ , НП „На училище без отсъствия” модул ”Без свободен 

час” и модул „Без отсъствия”, НП „Модернизация на професионалното образование”, НП 

„Оптимизация на училищната мрежа”; програма Еразъм +: проект „Образователна мобилност 

за европейски стандарти в кулинарията” , проект „Към предприемачество и инициативност”, 

проект „Заедно можем”; проект „Приятелски ръце” към ЦОИДУЕМ; отдаване под наем на 

ученическо барче, предаване на вторични суровини, дарения, такси от ползване на кабинети и 

учебен център, приходи от земеделска продукция. 

 

IV. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване 

 

Самооценката е направена на база на зададените области, критерии и показатели, 

придържайки се към Наредба № 2 /08.09.2015 г. за осигуряване качеството на професионалното 

образование и обучение.  

V. Резултати от самооценяването 

Резултатите от самооценяването са представени в таблици 1 към Приложение № 1 , Приложение № 2, 

Приложение № 3, Приложение № 4 

Скалата за оценяване, съгласно Наредбата и Наръчника е както следва:  

От 81 до 100 точки – изключително; 

От 61 до 80 точки - много добро; 

От 41 до 60 точки – добро; 

От 21 до 40 точки – средно; 

Под 20 точки - ниско/ слабо; 

ОБЛАСТ 1: ДОСТЪП ДО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ- макс. 20 точки -12.30 точки 

ОБЛАСТ 2: ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ- макс. 65 точки -41.59 точки 

ОБЛАСТ 3: РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ПРИДОБИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ –макс. 15 точки -

12 точки 

 

VI.  Анализ на получените резултати. 
 

В ЗПГ има разработена училищна програма за повишаване качеството на предлаганото ПОО, 

съдържаща визия, приоритети, цели и всички предвидени дейности кореспондират с тях и са достатъчни 

за постигане на целите. 
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Участваме активно в националните програми, европейски и др. международни програми и проекти.  

Училището няма задължения. Осигурени са всички нормативно - регламентирани социални придобивки, 

както и средства за МТБ над средствата, определени в бюджета и има преходен остатък от средствата по 

делегирания бюджет. 

 

Педагогическия персонал участва редовно в квалификационни форми, провеждат се открити уроци, 

тематични обсъждания по методически обединения, има създадени добри практики. 

Осигурен е достъп до нормативната уредба във всички точки на територията на училището чрез 

интернет, учебната документация е качена на сайта на училището. 

Спазват се изискванията за правилно водене и съхранение на училищната документация. Има ясни и 

прозрачни правила за назначаване и съкращаване на персонала. Директорът провежда консултации с 

председателя на синдикалната организация и представители на колектива. Административното 

обслужване позволява бърз и надежден достъп до информацията чрез използване на различни форми на 

ИКТ. 

 

В училището са създадени отлични условия за адаптиране на ученика към училищната среда, чрез 

участие в различни форми на извънкласни дейности. Осигурени са възможности за ползване на 

мултимедия във всички кабинети, разполагаме с интерактивни дъски, интернет, подходящ софтуер. 

 

Училището разполага с много добра МТБ, осигурен е частичен достъп за хора в неравностойно 

положение, има пропускателен и информационен пункт, камери за наблюдение в коридорите, класните 

стаи и двора. Осигурена е чип система за достъп в училището. Регламентирани са отговорностите за 

опазване на реда и чистота на работното място на ученика и те се спазват.  

Учебно-възпитателния процес протича нормално, съобразно изискванията на ЗНП, ППЗНП и Правилник 

за дейността на училището. 

Уроците се планират съгласно ДОИ и учебните програми. В преподаването по учебни предмети се 

използват разнообразни форми за оценка и проверка и интерактивни методи на обучение. 

Учителите спазват изискванията на Наредба №3. 

Учителите създават атмосфера на доверие, могат да управляват поведението на учениците, да следят за 

реда и спазването на Правилник за дейността на училището. Учениците имат изградени умения за 

работа в екип, активно се включват в предлаганите извънкласни дейности. 

 

 От завършилите ХII клас през учебната 2015/ 2016 г. успешно са положили ДЗИ- 91.8% ; през 2014/15 г. 

– 93%,за сравнение през 2013-2014г. са били 99%,а през 2012-2013 са били 96%. Относителния дял на 

успешно положили  ДКИ дневна  форма на обучение е 64.7 %; за 2014/2015г.- 64,7 %, за сравнение през 

2013-2014г. са били - 74%, а през 2012-2013 са били 57%. 

През годината няма отпаднали ученици.  

 

В областта „Достъп до професионално образование и обучение ” в резултат на проведените анкети и 
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справки са получени 12.30 точки, като максималният брой точки за критерия е 20 точки. 

В област „Придобиване на професионална квалификация” от възможни 65 точки при направеното 

самооценяване се 45.59 точки 

В област „Реализация на лицата придобили професионална квалификация” -12 точки 

Общо от трите области 69.89 точки от максимални 100 точки. 

 

Гимназията осъществява добро взаимодействие  с институциите в системата на Народната Просвета, 

териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местно самоуправление и бизнеса. 

Полученият брой точки от проведеното самооценяване дава основание да се твърди, че 

предлаганото ПОО в ЗПГ отговаря в много голяма степен на определените стандарти за 

професионално образование и обучение в България.  

VII. Постижения и добри практики в гимназията  

 

1. Постижения и добри практики в гимназията. 

 
Училището активно си партнира с НАП, ЗД „Полиция, Дирекция „Социално подпомагане”, 

Сдружение на хотелиерите и туроператорите, общинска администрация в град Сандански, 

банки, четиридесет и шест фирми и  други институции, които осигуряват места за стажуване и 

участват  в оценяване на практическите знания  на учениците. 

 

2. Области нуждаещи се от подобрение. 

Област 2: Придобиване на професионална квалификация 

Привличане на повече социални партньори за участие в изпитите, най-вече по теория за 

придобиване на професионална квалификация за всички професии. Повишаване на 

квалификацията на учителите, съответстваща на изискванията в Наредба за статута и 

професионалното развитие на учителите 

 
 

VIII. Приоритети за следващо самооценяване  и  области, нуждаещи се от подобрение 

 

В резултат на проведеното самооценяване на качеството на професионалната 

подготовка в ЗПГ  за учебната 2015/2016 година, приоритетите в дейността по 

качеството на предлаганото образование и обучение за следващата учебна година са 

следните:  

1. Включване на родителската общност в училищния живот 

2. Активиране на училищното настоятелство 

3. Засилване на сътрудничеството със социални партньори по отношение на 

съвместни проекти. 

4. Увеличение на собствените приходи на училището. 

5. Повишаване на квалификацията на учителите. 
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6. Подобряване на условията за достъп до професионално образование на 

ученици със СОП. 

 
 

IX.  Резюме от доклада  

ЗПГ град Сандански е професионално училище, доказало се с високо качество на 

образователно-възпитателния процес чрез съчетаване на съвременни образователни практики 

с традициите. 

Много добрата МТБ, висококвалифицирания персонал са обективна предпоставка за 

провеждане на ефективен процес на обучение.  

Изградена е положителна среда на взаимодействие между учители и ученици. Атмосферата 

на доверие между всички участници в процеса на обучение - ръководство, учители и ученици 

са гаранцията за високите резултати и постижения на обучаваните. 

       Осъществява се отлично взаимодействие със социалната среда. 

X. Приложения към доклада: 

1. Приложение №1- Справка от анкетно проучване сред завършилите 

2. Приложение № 2Справка от анкетно проучване сред работодателите 

3. Приложение №3 –справка г-жа Булакиева 

4. Приложение № 4-доклад от г-жа Москова 

5. Приложение №5-доклад от г-жа Москова 

 

Дата на изготвяне на доклада: 20.09.2016 г.  

Председател на комисията  по самооценяване: ..............................................................  

(Павлина Караджова)  
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Приложение №1 

 

СПРАВКА 
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ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ЗАВЪРШИЛИТЕ 

 

През м.февруари 2016 година бе проведено анкетно проучване сред 47 ученици от 

випуск 2015 година. Всички те са придобили професионална квалификация по съответната 

професия. Общият брой на придобилите квалификация са 81 души.  

Резултатите от проведеното анкетиране са следните: 

1.СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ УЧИЛИЩЕТО ВИ НАСЪРЧАВА, ПОДКРЕПЯ И МОТИВИРА ДА 

ПОСТИГАТЕ ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ВИ ПОДГОТОВКА? 

 

2.СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ УЧИЛИЩЕТО ВИ НАСЪРЧАВА, ПОДКРЕПЯ И МОТИВИРА ДА СЕ 

РАЗВИВАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЧРЕЗ ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ В СЪОТВЕТНАТА ПРОФЕСИЯ 

(УЧАСТИЕ В КЛУБОВЕ И ДРУГИ)? 
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3.СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЩЕ ВИ ДАДАТ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ, АКО ИМАТЕ НУЖДА ДА НАУЧИТЕ ПРОПУСНАТ МАТЕРИАЛ? 

 

4.СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ УЧИТЕЛИТЕ ЩЕ ВИ ДАДАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ, АКО 

ИМАТЕ НУЖДА ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕ ИЛИ 

КОНКУРС В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ВИ НАПРАВЛЕНИЕ? 
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5.СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПОДГОТОВКА (НАЧИН НА ПРЕПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛА, НАЧИН НА ИЗПИТВАНЕ, ЗАДАВАНЕ 

НА ДОМАШНИ РАБОТИ) Е ДОСТАТЪЧНО ДОБРА, ЗА ДА ПОСТИГАТЕ УСПЕХИ В УЧИЛИЩЕ? 

 

6.В УЧИЛИЩЕТО НАУЧАВАТЕ ЛИ НЕЩА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВАЖНИ В ЖИВОТА И ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ВИ РЕАЛИЗАЦИЯ В БЪДЕЩЕ? 



 12 

 

 

7.КОЛКО ЧЕСТО ПРЕЗ МИНАЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА РАЗГОВАРЯХТЕ ПО ВЪПРОСИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРОФЕСИОНАЛНОТО ВИ ОРИЕНТИРАНЕ ИЛИ КАРИЕРНОТО ВИ РАЗВИТИЕ, С 

КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ, ДРУГ УЧИТЕЛ ИЛИ С ПСИХОЛОГА В УЧИЛИЩЕ? 

 

8.СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА ПОДХОДЯЩА СРЕДА ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (УЧЕБНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ПОДХОДЯЩИ МЕБЕЛИ, УЧЕБНИ 

ПОМАГАЛА)? 
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9.СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА 

УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА 

ПРОФЕСИЯТА, КОМПЮТРИ, ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ, ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА)? 

 

10.УДОВЛЕТВОРЕНИ ЛИ СТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА В 

УЧИЛИЩЕ? 
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11.УДОВЛЕТВОРЕНИ ЛИ СТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКАТА ПО 

ЗИП/СИП В УЧИЛИЩЕ? 

 

12. АКО ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА СТЕ УЧАСТВАЛИ В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ 

И/ИЛИ СТЕ БИЛИ НА СТАЖ/ПРАКТИКА ДОКОЛКО ПОЛЕЗНО БЕ ТОВА ЗА ВАС? 
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13.СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ КАЧЕСТВОТО НА ПОДГОТОВКАТА В УЧИЛИЩЕ Е ДОСТАТЪЧНО 

ДОБРО, ЗА ДА ВИ НАЕМАТ НА РАБОТА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, КОЯТО ИЗУЧАВАТЕ? 

 

14.СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКАТА В УЧИЛИЩЕ Е 

ДОСТАТЪЧНО ДОБРО, ЗА ДА ВИ ПОМОГНЕ В РАЗВИТИЕТО ВИ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ? 
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Извод: 

Във връзка със самооценката по критерии 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, резултатите от анкетирането са 

следните: 

-в много висока степен – 35,6 %; 

-да, напълно – 33,3%; 

-в средна степен – 20%; 

-в ниска степен – 4,4%; 

-не – 6,7%. 

Учениците, придобили професионална квалификация са удовлетворени от 

качеството на професионална подготовка в много висока степен 35,6%;  да, напълно 

-33,3% и в средна степен – 20%, или общо 88,9%. Това е в интервала над 70%, което 

е 3 точки за показател 3.3.  

Анкетното проучване се проведе он-лайн на адрес: 

https://docs.google.com/forms/d/1TYxbciGDE1iy3glDi2Xv2g0VhtIK22VWPKwsB6Zt

nUQ/viewform 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1TYxbciGDE1iy3glDi2Xv2g0VhtIK22VWPKwsB6ZtnUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1TYxbciGDE1iy3glDi2Xv2g0VhtIK22VWPKwsB6ZtnUQ/viewform
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Приложение №2 

СПРАВКА 

ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД РАБОТОДАТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ 

 

В периода март-април 2016 година бе проведено анкетно проучване сред 9 

партньори за проведени практики през 2014-2015 учебна година и 3-ма работадатели за 

ученици от випуск 2015 година. Всички те са придобили професионална квалификация по 

съответната професия. Общият брой на придобилите квалификация са 81 души.  

Резултатите от проведеното анкетиране са следните: 

1.Партньори: 

Въпрос 2.Удовлетворява ли Ви подготовката на учениците, провеждащи различни 

видове практика във Вашето предприятие, обучавани в професионалната ни гимназия? 

 

Въпрос 3. Необходимо ли е допълнително обучение на учениците, обучавани в 

професионалната гимназия, постъпили на стаж/практика във Вашето предприятие през 

2014/2015 година? 
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Въпрос 4. Кой аспект от подготовката на учениците в гимназията считате, че трябва 

да се подобри? 

 

Въпрос 5. Как бихте класифицирали сътрудничеството между гимназията и Вашето 

предприятие? 
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Въпрос 6.Какви са вашите препоръки? 

*Повече интерес да проявяват обучаваните, когато са на стаж в търговските обекти, 

да се вслушват в напътствията на служителите, да си уплътняват времето в работа, а не в 

социалните мрежи; 

*Повече практически умения; 

*Нямам конкретни препоръки. Смятам, че Земеделска професионална гимназия 

върви в правилната посока и твърдо трябва да следва този правилен курс; 

*Да има повече желание от учениците за повече знания; 

*Да внедрят дуалната система на обучение. 

2.Работодатели: 

Въпрос 2. Удовлетворява ли Ви подготовката и квалификацията на младите 

специалисти във Вашето предприятие, обучавани в професионалната ни гимназия? 
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Въпрос 3. Необходимо ли е допълнително обучение на младите специалисти, 

обучавани в професионалната гимназия, постъпили на работа във Вашето предприятие 

през 2015 година? 

На този въпрос 100% от работодателите са отговорили – До известна степен. 

Въпрос 4. Кой аспект от подготовката на учениците в гимназията, считате че трябва 

да се подобри? 

 

Въпрос 5. Как бихте класифицирали сътрудничеството между гимназията и Вашето 

предприятие? 



 21 

 

 

 

3.Критерий - 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. 

За този критерии представените данни са от анкетното проучване на 

работодателите /лица, при които работят бивши ученици по своята специалност/ и 

партньори/лица, предоставящи работни места за провеждане на практики./ 
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По мнение на 25% от анкетираните удовлетвореността им от подготовката на 

обучаваните е във висока степен, а на 75% - до известна степен, или общо 100%, 

т.е. над 70% са удовлетворени от качеството на професионална подготовка. Няма 

неудовлетворени работодатели и партньори. 

Съгласно скалата за оценяване по този показател оценката е 3 точки. 

4.Критерий - 3.5. Степен на удовлетвореност на работодателите от 

партньорството с институцията- проучвания чрез анкети/интервюта и други с 

най –малко 50 % от училищните партньори. 

За този критерии представените данни са от анкетното проучване на 

работодателите /лица, при които работят бивши ученици по своята специалност/ и 

партньори/лица, предоставящи работни места за провеждане на практики./ 
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По мнение на 50% от анкетираните сътрудничеството им с училището е 

отлично, а на 25% - добро, или общо 75%, т.е. над 70% са удовлетворени от 

сътрудничеството с професионалната ни гимназия.  

Съгласно скалата за оценяване по този показател оценката е 3 точки. 
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Приложение №3 

Справка 

За реализацита на лицата придобили професионална квалификация 

2015/2016г. 

 

 

Относителен дял на реализираните лица на пазара на труда по 

професията/една година след придобиването на професионална квалификация/ 

от общия брой придобили професионална квалификация -% 

(16:95).100=16,84% 

 

Относителен дял на придобилите професионална квалификация, продължили в 

следваща степен на образование и/или  степен на професионална 

квалификация, от общия брой придобили професионална квалификация -% 

(69:95).100=72,63% 

 

Дата: 30.06.2016     Изготвил:............................. 

      Елза Булакиева – 

член на комисията по самооценяване 
 

Паралелка/ 

Кл.ръководител 

Брой ученици Придобили 

професионална 

квалификация 

Реализирани по 

специалността 

Продължили 

следваща 

степен на 

образование 

XIIa -  Анталавичева  29 22 0 22 

XIIб -  Панделиева 29 24 3 23 

XIIв - Дукова 25 20 4 11 

XIIг - Пехливанова 22 14 8 7 

XIIд - Пановска 19 15 1 6 

Общо 124 95 16 69 


