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ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

Относно изпълнение на Заповед № РД09-1138/14.07.2009 г. , във връзка с оценяване качеството на 
професионалното образование през учебната 2009/2010 година в ЗПГ”Кл.Тимирязев” 

гр.Сандански 
 

 
 

Показатели Критерии Изпълнение 
 

Забележка 

I.Постигнато 
равнище в учебния 
процес 

1 Относителен дял на 
напусналите 
системата на 
професионалното 
образование 

     
       2.69 % 

743- в нач. на уч.година 
 
723 – в края на уч. година 

 2 Относителен дял на  
квалифицираните 
учители 

     От 61 учители – 6 уч. -10% имат 
ПКС в т.ч. 4 уч. – 6.6%  по 
професионална подготовка 

4 уч. – ІІ ПКС 
2 уч. – ІV ПКС 

 3.Относителен дял на 
учениците, придобили 
степен на 
професионална 
квалификация 

Допуснати  - 111 
Явили  се - 102 
Получили степен на професионална 
квалификация- 89 уч. – 80 % 

 48 от завършилите 12 клас имат 
право да се явят само за  
ІІІ степен,което ще направят през 
следващата уч.год. след  
завършен 13 кл. / самост.форма / 

 4.Относителен дял на 
социалните партньри , 
участвали в 
провеждането на 
изпити за 
придобиване на 
професионална 
квалификация 

Проведоха се 5 ДКИ за придобиване 
на ІІ степен на проф.квалификация 
- данъчен и митнич.посредник; 
- икономист; 
-озеленител; 
- хлебар-сладкар; 
- монтьор на ССТ 
Във всички изпити с изкл на проф 
„Монтьор на ССТ” взеха участие 
представители на браншови оргни- 
зации -   80 % 

 

 5.Относителен дял на 
учениците, 
извършили 
практическо обучение 
на реални работни 
места при 
работодатели 

От 554 ученици ,провеждащи учебна 
и произв.практика,   270 провеждат 
практическото си обучение на 
реални работни места -  40 % 

 

II Обхват в 
извънклсасни и 
извънучилищни 
дейности 

1.Относителен дял на 
учениците, участвали 
в извънкласни  и 
извънучиилищни 
дейности 

- 712 уч. – 99.86% взеха участие в 
проекта”Учене чрез правене” от ОП 
„Развитие на човеш.ресурси” 
- 63 уч. -8.71% - в проект”Заедно за 
по-можещи специалисти-2” 
Схема”Училищни и студентски 
практики” ОП”Развитие на 
човешките  ресурси” 
- 20 уч. – 2.77 %  - стаж в Кемниц, 
Германия по проект” Моята 
професия-моят мост към света”  
Програма”Учене през целия живот” 
Секторна програма”Леонардо да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Винчи” 
- 9 уч – 1.24% от проф.”Монтьор на 
ССТ” – стаж в Земеделско училище  
В Льоварден,Нидерландия 
- 4 уч. – 0.55% -проект”Границите-
как да ги преодолеем”, програма 
„Учене през целия живот”,секторна 
програма”Коменски” 
- 17 уч. – 2.35% - проект”Моето 
училище е моят дом”по програма 
„Учене през целия живот”,секторна 
програма”Коменски” 
 - 241 уч. – 33.3 % взеха участие в  
олимпиади 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 уч – по философия / класиран 
за нац.кръг/ 
-39 уч.  – БЕЛ / 4 класирани за 
обл.кръг/ 
- 60 уч. – география / 8 –за 
обл.кръг/ 
- 34 – биология;27- математика; 
29 – физика;34-англ.ез.;7-история; 
7 –химия;3- ИТ 

 2. Относителен дял на 
професионалните 
гимназии ,защитили 
проекти и програми 
на международно , 
национално и 
регионално ниво 

  

III.Осигурени 
условия за учене 
през целия живот  

1. Брой 
професионални 
училище , 
осъществяващи 
професионално 
образование и 
обучение на лица на 
16 г. възраст  

  

 2. Брой лица , 
навършили 16 
годишна възраст , 
обучавани в 
самостоятелна , 
вечерна и/или задочна 
форма за придобиване 
на професионално 
образование 

49 уч. на самостоятелна форма на 
обучение 

 

 3. Брой лица, 
навършили 16 
годишна възраст, 
обучавани в 
квалификационни 
курсове за ПК  

 8 лица- обучавани за придобиване 
на проф.квалификация”Готвач” 
- 48 – обучавани за придобиване на 
ключова компетентност по англ.език 
за възрастни с комуникативна 
насоченост 
-3 лица обучавани в самост форма 
за придобиване на ІІІ степен на  
проф.квалиф.”Техник-растениевъд” 
- 4 лица – обучени за придобиване 
на правоспособност Т кт 

Обучението се осъществява по 
ОП”Развитие на човешките 
ресурси – Агенция по заетостта 

    
 
 
 
 
 
 Директор: 
                                                                                                                        / Е.Терзийски/ 


