
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, 

АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ“ - СИЛИСТРА 

Д О К Л А Д 

от проведено самооценяване на 

ПГСУАУ „Атанас Буров“  в  гр. Силистра 

за  учебната  2013/ 2014 година 

/Резюме от доклада/ 

 

                 ПГСУАУ „Атанас Буров“ - Силистра e утвърдена и водеща държавна професионална 

гимназия в област Силистра. Обучава ученици по професии, свързани със структуроопределящи 

отрасли на регионалната икономика за придобиване професионална квалификация по рамкови 

програми – А, Б, В и Д за Първа, Втора и Трета степен на професионална квалификация.  

                Гимназията има разработена училищна програма /стратегия/ за периода 2010-2015 г., 

която в съответствие с изискванията на чл.150, ал.1, т.1 от ППЗНП и е приета на заседание на ПС 

на  14.09. 2010 год. Стратегията отразява намеренията на педагогическата колегия  на ПГСУАУ 

“Атанас Буров” за развитие и усъвършенстване на учебно-възпитателния процес и 

професионалното образование и е подчинена на мисията  на училището: Повишаване качеството 

на професионалното образование за създаване на мобилна работна сила, адаптирана към 

потребностите на пазарната икономика, конкурентноспособна на националния  и 

международния пазар.  

            През учебната 2013/2014 година в гимназията има 22 паралелки, в които се    обучават 593 

ученици. От тях 540 ученици в дневна, 13 ученици в самостоятелна, 3 ученици в индивидуална 

и 37 ученици в задочна форми на обучение, приети в 9 специалности  от VIII до XII клас. Няма 

отпаднали от обучение по програми за ПОО към броя на постъпилите в началото на обучението. 

В гимназията се обучават ученици по 9  професии: с придобиване на ІІІ СПК  -7  и с ІІ СПК -2. 

Извършва се обучение  за І СПК по  Професия „Портиер-пиколо” и за част от професията 

„Оператор на компютър”, „Аниматор в туризма и “ и „Сервитьор-барман“.Обучават се и 

възрастни в квалификационен курс по професия „Готвач” .  В училището се обучават 6 ученици 

със СОП. 

             ПГСУАУ „Атанас Буров“ е  център за обучение на безработни и работещи лица, съгласно 

Лисабонската конвенция за учене през целия живот. В качеството си на доставчик на услуги към 

Агенцията по заетостта,  гимназията е посредник при установяване на ефективна взаимовръзка 

между институциите, отговорни за „обучение през целия живот” и потребностите на пазара на 

труда. Гимназията успешно реализира обучение по професията „Готвач“ за работещи лица по 

програмите на Агенцията по заетостта. От уч. 2013/2014г. ПГСУАУ „Атанас Буров“ работи по 

проект „Нова възможност за моето бъдеще“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за 

валидиране на знания, умения и компетентности придобити по неформален или самостоятелен 

път. 

           За трета година, съвместно с представители на бизнеса училището успешно реализира 

проект „Ученически практики“ с включването на 208 ученици от 9, 10, 11 и 12 клас.  

             В ПГСУАУ „Атанас Буров“ са създадени възможности за включване на учениците в 

различни форми на извънкласни дейности. 59% от учениците участват в училищни клубове по 



проект УСПЕХ. За учебната 2013/2014година са сформирани 27 групи с участието на 317 

ученици. 

           Общият брой на учениците от випуск 2014г. е 139, като всички са допуснати до ДЗИ на 

майска сесия. Успешно положили и двата изпита са 139. Относителния дял на учениците, 

успешно положили двата държавни зрелостни изпита към допуснатите до зрелостни изпити е 

100%, което дава основание да се постави отлична оценка на гимназията.  

            Допуснатите ученици до ДКИ са 142, като 139 от тях са в дневна форма на обучение, а 3 

– в самостоятелна. От тях успешно са положили двата изпита на юнска сесия 122 ученици. 

Относителния дял на учениците, успешно положили двата държавни квалификационни изпита 

към допуснатите до квалификационни изпити е 85.92 . 

             Няма отпаднали от  обучение по програми за ПОО . 

             ПГСУАУ „Атанас Буров“ участва активно в националните програми, има разработени и 

класирани проекти (училищни, национални, европейски и международни). Бюджетът на 

гимназията за 2014 г. е утвърден със заповед № РД 09-364/13.03.2014г. на Министъра на 

образованието и науката в размер на 878 736 лв. Заложени са собствени приходи в размер на 12 

000 лв. и трансфери от МОН – 866 636 лв. Разчетът за течни горива – централна доставка, които 

не са включени в бюджета е 33 000 лв. за отоплителния сезон на 2014г.  

           Управлението на бюджета е законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно 

– изготвен е балансиран проектобюджет (между средствата за заплати и средствата за издръжка, 

като съотношението е 85:15), планираните средства се разходват по предназначение, представя 

се финансов отчет пред общото събрание. Училището няма задължения. Осигурени са всички 

нормативно регламентирани социални придобивки.  

         Изпълнението на собствените приходи към 30.06.2014г. е 10 504.60 лв., което представлява 

87.54 %. Реализираните собствени приходи представляват 1.21 % от средствата по делегирания 

бюджет. 

            Гимназията разполага с добра материално-техническа база -учебна сграда предоставена 

за ползване с Решение на МС №222/06.04.2007 г., като в съседство с нея е разположено негодно 

за използване незавършено строителство на физкултурен комплекс - физкултурен салон и закрит 

плувен басейн. През последните пет години в училището няма неремонтирани класни стаи. 

Състоянието на учебната мебел е добро и много добро и броят им е достатъчен. От девет учебни 

предмета, които се нуждаят от обособени кабинети, има четири такива: по счетоводство, УТФ, 

туризъм и сервиране. Училището разполага и с две кухни за обучението на кулинарните 

паралелки. През последните три години се работи усилено по посока осигуряване на достъпна 

архитектурна среда. Построена е рампа и две адаптирани санитарни помещения за инвалиди. В 

гимназията има изграден пропускателен и информационен пункт, указателни знаци и табели. 

Извършва се видеонаблюдение на класните стаи, коридорите и двора на училището. Училището 

разполага с  ефирен СОТ. В гимназията има осигурен постоянен достъп през учебната година на 

всички ученици по всяко време на учебния ден до библиотеката и интернет. Библиотеката 

поддържа фонд, който ежегодно се обновява, а навсякъде в училището може неограничено да се 

ползва интернет връзка. 

              В гимназията е осигурена функционираща подкрепяща среда,  вкл. екип за комплексно 

психолого-педагогическо оценяване.Проведено е квалификационно обучение на екипа от 

учители за подпомагане на обучението и възпитанието на ученици със СОП.Осигурена е 

функционираща подкрепяща среда,  вкл. екип за комплексно психолого-педагогическо 

оценяване на възрастни в неравностойно положение. Предприети са мерки за социализиране на 

ученици и възрастни, за които българският език не е майчин - проведени са квалификационни 



обучения на ангажираните учители, има разработени мерки и са осъществени дейности за 

тяхното изпълнение 

          Във връзка с промени в нормативната уредба, касаещи заплащането на персонала : Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба  №1 от 01.01.2010 год. за работните заплати на 

персонала/ДВ бр.14/2013 г./,Анекс от 14.02.2013 г. към КТД за системата на народната просвета, 

утвърдено разпределение на средствата по формула и писмо №9105-87/05.03.2013 г. на 

министъра на образованието,младежта и науката  със заповед №748/06.03.2013 год. на директора 

на ПГСУАУ се извършиха необходимите промени в документацията на училището: утвърди  се 

поименно щатно разписание от 01.03.2013 год. с увеличение на индивидуалните работни заплати 

в изпълнение на договорените условия с Анекс от 14.02.2013 г. към КТД; извърши се промяна на 

ВПОРЗ; сключиха се допълнителни споразумения към трудовите договори на персонала с 

настъпилите промени във възнаграждениията; 

         Средният процент на увеличение на основните работни заплати от 01.01.2013 година общо 

за училището  е 8.4      

          Месечната  СБРЗ на щатен педагогически персонал  към 31.05.2014 г. е   852,98 лв , а среден 

размер  ДТВ на педагогически персонал  е  250,00 лв 

         Педагозите в гимназията са 46. От тях  38 са  с ОКС Магистър,  6 с ОКС Бакалавър и 1  ОКС 

Проф. бакалавър.  29 от учителите имат ПКС. Средната възраст на педагогическия персонал е  

48,5 години. 86%  са жени.  

        В квалификационната дейност на вътрешноучилищно ниво са участвали 57 % от 

педагогическия персонал. Това е с 20% по-вече спрямо предходната година. Основни форми за 

вътрешно квалификационната дейност са семинарите и курсовете. В разнообразни  форми и 

дейности на регионално, национално и международно ниво  са участвали  73%. Споделянето на 

ефективни практики  се осъществява   в  методическите обединения и в сайта на училището и 

местните медии,както и   в организирани форуми на училището. 

        Учителите имат достатъчно умения при планиране на урока, проявяват гъвкавост и 

творчество в работата си и разбират необходимостта от промени за посрещане на нуждите на 

групи или отделни ученици – напреднали или изоставащи. За 100% от учителите се отчита много 

добро познаване на държавните образователни изисквания за учебно съдържание, функциите и 

структурата на учебната програма, а за 98% - много добра съдържателно-научна подготвеност 

по учебния предмет. При  90% от учителите има умение за цялостно и взаимообвързано годишно 

планиране на всички аспекти от образователния процес  

           96% от учителите имат необходимата квалификация за използване на ИКТ в учебния 

процес, правилно планират и използват ИКТ. 85% от учителите изработват сами дидактически 

материали за урочната работа – тестове, таблици, презентации.  93% от учителите оценяват 

ритмично постиженията на учениците, проверяват прецизно писмените работи, отстраняват 

грешките, отстраняват ги и поставят аргументирана рецензия. 73 %  могат да се самооценяват 

обективно и да формулират мерки за повишаване качеството на труда си. Отразяват и анализират 

силните и слабите страни в работата си и мерки за развитие на перспективи. 

           Мужду 85% и 90 %  от учителите създават спокойна атмосфера в учебните часове, умеят 

да ангажират вниманието на учениците, да осигуряват обратна връзка, консултират и насочват 

учениците,  и поддържат  интереса  им в учебните часове. При тях съществува демократична 

атмосфера в часовете и взаимно разбирателство с учениците. Приятелски са настроени към всеки 

ученик. 

    Около 30 % от учениците в гимназията са участвали в различни олимпиади, конкурси и 

състезания. Участие в областен/регионален кръг на олимпиади  и състезания по професии – 46.                



Участие в национален кръг на олимпиади  и състезания по професии  - 57. Класиране на призови 

позиции на национален кръг на олимпиади  и състезания  - 10. 17 учители са  подготвили ученици 

- призьори на състезания, олимпиади и конкурси  

          Учебна практика се провежда: в гимназията  в специализирани кабинети и в учебна кухня  

и  изнесена – на реални работни места . Производствена практика се провежда на реални работни 

места  при сключени  договори с работодателите по съвместно изготвени програми , съобразно 

професията и ДОИ и НИП за съответната професия. За всяко работно место има сключен договор 

с работодател . 330 ученици са провели  производствена практика и  за 49 ученици  учебна 

практика на реални работни места при работодател . В  реална работна среда  се провежда и 

практиката по проект «Ученически практики» - 208 ученици /39% от учениците в училище/ , 

както  и по международни  програми   – за направление «Туризъм»  - във Франция.     90% от  

завършилите  курсове за  професионално обучение. във висока степен са удовлетворени от  

получената подготовка в  гимназията.  

            Средната посещаемост на родители на родителска среща е 78%. 74 % от анкетираните 

родители са удовлетворени от дейността на гимназията за планираните извънкласни дейности 

             ПГСУАУ „Атанас Буров“ осъществява добро взаимодействие с институциите в 

системата на Народната просвета, органите на местното самоуправление, териториалните органи 

на изпълнителната власт. Няма предписания от институциите. Изпълнява заповедите на 

висшестоящите органи в срок.Гимназията осъществява добро взаимодействие с Агенцията за 

закрила на детето и структурите на ЗД „Полиция“, като при необходимост винаги се търси 

тяхната помощ и съдействие.  

              Създадената училищна комисия за борба с противообществените прояви има връзка с 

ОБКППМН чрез обществен възпитател и психолог. Екипът оказва системна помощ на учениците 

с тежки проблемни прояви. Има създаден регистър на ученици в риск. Използваните методи на 

работа се отразяват положително върху работата с проблемни ученици, като проявите на агресия 

в училището значително намаляват. Гимназията има изградена училищна политика за връзка с 

електронни и печатни медии. Има изграден ученически медиен екип. Училището участва 

активно в събития, организирани от местната общественост, комуникира с местните медии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

РЕЗУЛТАТИ  

ОТ ПРОВЕДЕНОТО  САМООЦЕНЯВАНЕ   

В ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“- СИЛИСТРА 

УЧЕБНА 2013-2014г. 

ВЪТРЕШНО-УЧИЛИЩНИ КРИТЕРИИ  ЗА КАЧЕСТВО НА 

ПОО  

 

ОЦЕНЯВАНЕ 

ОБЛАСТ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ Отговорник Възможен 

брой 

точки 

Постигнат 

брой 

точки 

2013 г 

Постигнат 

брой точки 

2014 г 

УЧИЛИЩЕН 

МЕНИДЖ  

МЪНТ 

 25 точки 

1.1.Система за осигуряване качество на ПОО                9,5 т                   8.05 т 9,27т 

1.1.1. Училищна програма за повишаване на 

качеството на ПОО 

М.Винарова 

 

2 2 2 

1.1.2. Вътрешно-училищни критерии за 

установяване качеството на ПОО 

М.Винарова 

 

2 1 2 

1.1.3. Вътрешно-училищна система за 

осигуряване качеството на ПОО 

М.Винарова 

 

2 2 2 

1.1.4. Създаден механизъм за мониторинг и 

контрол на ПОО   

Д. Жекова 1.5 1.25 1,32 

1.1.5. Механизъм за ранно предупреждение Д. Жекова 1 1 1 

1.1.6. Изготвен доклад от проведена 

самооценка с изводи и мерки за осигуряване на 

по-високо качество 

Д. Жекова 1 0.8 0,95 

1.2.Инвестиции в ПОО                                                       4 т.                  3.25 т 3,75т 

1.2.1.Участие в национални, европейски 

програми  и проекти 

Д.Цонева  1 1 1 

1.2.2.Управление на бюджета Д.Цонева  2 2 2 

1.2.3.Собствени приходи на училището Д.Цонева  

 

1 0.25 0,75 

1.3.Квалификационна дейност                                        2,5 т                 1,8 т 2,25т 

1.3.1.Измерване реализирането на КД на 

вътрешноучилищно ниво 

Н.Крумова 

 

1 0.5 0,75 

1.3.2.Измерване реализирането на КД от други 

институции 

Н.Крумова 

 

1 1 1 

1.3.3. Споделяне на ефективни практики Ст. 

Великова 

0,5 0.3 0,5 

1.4. Нормативно осигуряване                                                 3 т                  2,60 т. 2,60т 

1.4.1 Достъп до законовата и подзаконовата 

нормативна уредба   

П.Петров 

 

0,5 0.20 0,20 

1.4.2 Достъп до учебната документация по 

изучаваните професии /специалности 

П.Петров 

 

0,5 0.40 0,40 

1.4.3 Състояние на училищната документация   П.Петров 

 

2 2 2 

1.5.Училищен персонал                                                         6 т                  5,25 т. 5,25т 

1.5.1 Наличие на правила и/или процедури при 

назначаване и съкращаване на персонала 

П.Петров 

 

1 0.75 0,75 

1.5.2 Откритост и прозрачност 

при вземане на управленски решения 

П.Петров 

 

1 0.75 0,75 

1.5.3 Делегиране на права П.Петров 1 0.75 0,75 

1.5.4 Критерии за оценяване труда на 

учителите и служителите 

П.Петров 

 

1 1 1 



1.5.5 Наличие на капацитет за оценка на 

състоянието на качеството на предлаганото 

ПОО 

Н.Крумова 0,5 0.50 0,50 

1.5.6 Наличие на политика за насърчаване и 

ресурсно подпомагане на извънкласните 

дейности 

Н.Крумова 0,5 0,50 0,50 

1.5.7 Качеството на административното 

обслужване 

Н.Крумова 1 1 1 

 
Общо  ОБЛАСТ  1  20,95/84% 23,12/92,5

% 
УЧИЛИЩНА 

СРЕДА 

20 точки 

2.1.Индивидуална среда на ученика                                4,5  т                  4,5 т. 4,5т 

2.1.1 Мерки за адаптиране на ученика към 

училищната среда 

Д. Денева 

 

1 1 1 

2.1.2 Възможности за включване на ученика в 

училищни общности в зависимост ото неговите 

интереси 

Д. Денева 

 

1,5 1.5 1,5 

2.1.3 Осигурени условия за интерактивно учене Д. Денева 2 2 2 

2.2.Училището като социално място                                 6,5  т                  4,20 4,7т 

2.2.1.Създадени условия за интегриране на 

ученици със СОП 

Е. Боева 1 0.70 1 

2.2.2 Условия за интегриране на обучавани 

възрастни в неравностойно положение 

Е. Боева 0,5 0.30 0,5 

2.2.3 Предприети мерки за социализиране на 

ученици, за които българският език не е 

майчин 

Е. Боева 0,5 0.35 0,35 

2.2.4. Предприети мерки за социализиране на 

курсистите, за които българският език не е 

майчин 

Е. Боева 0,5 0.35 0,35 

2.2.5 Правила за разрешаване на възникнали 

конфликти 

Е. Боева 1 1 1 

2.2.6 Дейности за превенция  и разрешаване на 

конфликти 

Е. Боева 1 1 1 

2.2.7 Начини и средства за разпространяване на 

информация, свързана с дейността на 

училището 

Д. Денева 

 

1 0.25 0,25 

2.2.8 Наличие на училищен сайт с актуална 

информация 

Д. Денева 

 

1 0.25 0,25 

2.3.Материално-техническа база                                      9 т                      8,3 т. 8,0т 

2.3.1. Осигурена достъпна архитектурна среда 

спрямао необходимите потребности 

П.Петров 

 

0,5 0.25 0,25 

2.3.2 Наличие на пропусквателен режим, 

ориентири за ученици, родители и други 

външни лица 

П.Петров 

 

0,5 0.5 0,5 

2.3.3 Относителен брой (в %) на класните стай 

поддържани и оборудвани с необходимия 

инвентар спрямо общия брой класни стаи 

П.Петров 

 

1 0.9 1 

2.3.4 Наличие на кабинети за професионално 

обучение 

П.Петров 

 

1 0.75 0,75 

2.3.5 Наличие на съвременно оборудвани 

учебни лаборатори УТФ 

П.Петров 

 

1 0.9 1 

2.3.6 Осигуреност с материали и консумативи 

за общообразователна подготовка 

Н.Крумова 1 1 0,75 

2.3.7 Осигуреност с материали и консумативи 

за професионална подготовка 

Н.Крумова 1 1 0,75 

2.3.8 Достъпни за всички ученици и по всяко 

време на учебния ден библиотека и интернет 

Н.Крумова 1 1 1 

2.3.9. Функционално място на ученика в 

класнатастая/кабинета/физкултурния салон – 

наличие на регламентирани отговорности за 

 

Н.Крумова 

1 1 1 



реда и чистотата на работното място и 

опазването им. Опазване на интериора и 

екстериора на училището. 

2.3.10 Функционално място на учителя – 

осигурен постоянен достъп до интернет и до 

актуална научна и педагогическа литература 

Н.Крумова 1 1 1 

 
Общо  ОБЛАСТ  2   16,80/84% 17,20/86

% 
ОБУЧЕНИЕ И 

УЧЕНЕ 

40 точки 

3.1.Учебна дейност                                                                 10 т                   8,30 т 8,9т 

3.1.1. Подготовка и планиране на урока Ст.Великова  4 3.32 3,87 

3.1.2 Стуктура на урока от проведен 

педагогически контрол 

Ст.Великова  3 2.68 2,53 

3.1.3 Планиране и използване на ИКТ в 

урочнта работа 

Ст.Великова 3 2.30 2,50 

3.2.Оценяване и самооценяване                                       5 т                            4,12 3,96 

Използване на разнообразни форми за 

проверка и оценка на учениците  

Ст.Великова 1 0.75 0,50 

Критерии за оценяване 

известни на учениците  

Ст.Великова 1 0.96 0,88 

Използване на ИКТ при оценяванепо 

учебни предмети по професионална подготовка  

Д. Жекова 1 0.86 0,78 

Ритмичност на оценяването Д. Жекова 1 0.75 1 

Изградени умения за  

самооценка при учениците 

по практическо обучение

М.Винарова 0,5 0.40 0.40 

 Изградени умения у 

учителите за самооценяване 

М.Винарова 0,5 0.40 0.40 

3.3.Взаимоотношения  ученик-учител; 

ученик-ученик 

                                 5 т                     3,19 3,13 

3.3.1 Изградени взаимоотношения на 

партньорство между учителите и учениците 

М.Винарова 2 1.50 1.5 

3.3.2 Умения за работа в екип в паралелката П.Петров  1 0.75 0,75 

3.3.3.Установена от учителя позитивна 

атмосфера в паралелките 

Ст.Великова  2 0.94 0,88 

3.4.Резултати от обучението                                                   10 т                  7,1 т. 7,5т 

3.4.1 Относителен дял на отпадналите спрямо 

броя на постъпилите в началото на 

обучението  

Цонева 0,5 0,5 0,5 

3.4.2.Относителен дял на успешно 

завършилите (и получили документ) ученици 

със СОП към започналите обучение по 

програми за ПОО 

Цонева 0,5 0 0 

3.4.3.Процент на успешно завършилите 

обучаеми възрастни лица в неравностойно 

положение, спрямо тези започнали обучение 

по програми за ПОО 

Цонева 0,5 0 0 

 Относителен дял на ученици успешно 

положили двата ДЗИ спрямо допуснатите  

Цонева 1,5 1,5 1,5 

 Относителен дял на ученици успешно 

положили двата ДКИ спрямо допуснатите 

Цонева 1,5 1,0 1 

3.4.6.Относителен дял на курсистите успешно 

положили двата ДКИ спрямо допуснатите 

Денева 

 

0,5 0,1 0,5 

Относителен дял на ученици на 

поправителни изпити към общия брой ученици   

Денева 

 

1,5 1,5 1,5 

3.4.8.Относителен дял на повтарящи ученици Денева 

 

1,5 1,5 1,5 

3.4.9.Относителен дял на отпадналите по 

различни причини от обучението по програми 

Денева 

 

1,5 0,5 0,5 



за ПОО ученици към броя на учениците за 

учебната година 

3.4.10.Относителен дял наотпадналите по 

различни причини от обучението по програми 

за ПОО курсисти към общия брой в училището 

Денева 

 

0,5 0,5 0,5 

3.5.Надграждане на знания и умения                                5 т                      5 т. 5т 

3.5.1.Резултати от участия на ученици в 

състезания, олимпиади, конкурси  

Е. Боева 

 

2,5 2,5 2,5 

Изградени екипи за работа по проекти Е. Боева 

 

2,5 2,5 2,5 

3.6.Педагогически постижения                                          5 т                      3 т. 5т 

 

 Относителен дял на учителите с 

придобита следдипломна квалификация 

спрямо общия брой на заявилите такава  

Н. Крумова 2,5 0,50 2,5 

Брой учители подготвили ученици 

призьори на състезания,олимпиади  

 

Н. Крумова 

2,5 2,50 2,5 

 
Общо  ОБЛАСТ  3   30,71/77% 33,49/83,7

% 
УЧИЛИЩНО 

ПАРТНЬОР 

СТВО 

15 точки 

4.1.Партньорство между преките участници  

в училищното образование                                            7,5 точки             5,66т 

6,34 

4.1.1 Създадени  методически обединения Д.Жекова 1 0,88 0,97 

4.1.2. Създадени условия за подкрепа на 

младите учители 
Д.Жекова 0,5 0,35 0,5 

4.1.3 Включване на учителите в управлението 

на промените в училището 

Д.Жекова 1 1 1 

4.1.4 Партньорство на училищното 

ръководство с МО, училищното настоятелство 

и ученическия съвет.  

Д.Жекова 1 0,09 0,37 

4.1.5 Средна посещаемост на родители на 

родителски срещи – годишно 

Д.Жекова 0,5 0,44 0,5 

4.1.6 Удовлетвореност на родителите по 

конкретни въпроси 

Е.Боева 

 

1 0,75 0,75 

4.1.7 Участие на родителите в организираните 

от училището извънкласни дейности 

Е.Боева 

 

1 0,75 0,75 

4.1.8 Осигурен достъп на родители до 

училищната документация по изучаваните 

професии и специалности 

Е.Боева 

 

0,5 0,40 0,5 

4.1.9 Установяване на дейността на 

Училищното настоятелство 

Е.Боева 

 

1 1 1 

4.2.Външно партньорство                                                   7,5  т                    5,65 т 7,25т 

4.2.1 Взаимодействие с институциите в НП, 
териториалните органи на изпълнителната 

власт и органите на местното управление 

Д.Цонева 0,5 0,5 0,5 

4.2.2. Взаимодействие с АЗД и структурите на 

ЗД „Полиция“ 

Д.Цонева 0,5 0,5 0,5 

4.2.3 Условия за взаимодействие с местната 

общественост 

М.Винарова 0,5 0,5 0.50 

4.2.4 Относителен дял в % на ученици,  провели 

практическото си обучение на реални работни 

места при работодател 

М.Винарова 1,5 1,5 1.5 

4.2.5 Измерване на относителен дял в % на 

курсистите (обучавани възрастни),  провели 

практическото си обучение на реални 

работни места при  работодател 

М.Винарова  1,5 0 1.5 

4.2.6 Степен на съответствие между 

професионално-квалификационната структура 

на завършващите ПОО и потребностите на 

работна сила по професии и специалности на 

регионално равнище  

Н.Крумова 1 0,75 0,75 



  

       
 

 

Скала на крайната оценка 

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  – ниско/ слабо 

 

 

Приложение 2 
 

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ  

за средата, в която функционира ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра 

за учебната 2013-2014 година 

 
 I. УЧЕНИЦИ  

1 Общ брой паралелки 20 

  общ брой паралелки с над 26 ученици 10 

  общ брой паралелки с 18 -26 ученици 11 

  общ брой паралелки с под 18 ученици 1 

2 Общ брой ученици 593 

3 Структура по пол в %  

  момчета 36 % 

  момичета 64 %  

4 Брой новопостъпили ученици  78 

5 Относителен дял в %  на   новопостъпилите  ученици, предварително професионално ориентирани и 

консултирани  спрямо общия брой новопостъпили 

82 % 

6 Относителен дял в %  по пол  на учениците със СОП спрямо общия брой ученици  1% 

  момчета 0.67 % 

  момичета 0.33 % 

4.2.7 Сътрудничеството със социалните 

партньори при разработване на концепции, 

вътрешно нормативни документи, предложения, 

мнения, становища за и пополитически проекти, 

съвместни проекти, модернизиране на 

материалната база на гимназията0,5 

Н.Крумова 0,5 0,5 0,5 

4.2.8  Сътрудничество със социалните 

партньори при определяне  на план -приема в 

гимназията 

Д.Денева 0,5 0,5 0,5 

4.2.9  Относителен дял ( в %) на проведените 

ДКИ с участието на социалните партньори 

Д.Денева  0,5 0,5 0,5 

4.2.10 Степен  на удовлетвореност на 

училищните партньори 

Д.Денева  0,5 0,4 0,5 

 Общо  ОБЛАСТ  4   11,31 

т./75% 

13,59/90,6

% 

Общо:   100 79,97 

точки 

79,97% 

87,40 

точки 

87,40% 

                                                    ОЦЕНКА  МНОГО 

ДОБРО 

ИЗКЛЮ 

ЧИТЕЛ 

НО 



7 Относителен дял в %  по пол  на учениците в неравностойно положение  спрямо общия брой ученици   

8 Относителен дял в %  на   новопостъпилите  ученици със СОП, предварително професионално ориентирани и 

консултирани спрямо общия брой новопостъпили със СОП  

100% 

9 Общ брой курсистите (обучавани възрастни) 12 

10 Структура по пол  в  % спрямо общия брой  

  мъже 42% 

  жени 58% 

11 Брой на професионалните направления, по които се осъществява ПОО в училището 7 

12 Брой на учениците по професионални направления:  

 9  343 Финанси, банково и застрахователно дело  

 (наименование на професионалното направление по СППОО) 

112 

   3444 Счетоводство и данъци 58 

   482 Приложна информатика 109 

   345 Администрация и управление 26 

   346 Секретарски и офис дейности 48 

   811 Хотелиеирство, ресторантьорство и кетъринг 87 

   812 Пътувания, туризъм и свободно време 136 

13 Брой на учебните планове, по които се провежда професионално образование на ученици 9 

14 Брой на професионалните направления от СППОО, по които се обучават курсисти (обучавани възрастни) 1 

15 Брой курсисти по професионални направления  

 811 Хотелиеирство, ресторантьорство и кетъринг 

 (наименование на професионалното направление по СППОО) 

12 

16 Брой новопостъпили курсисти (обучавани възрастни) 12 

17 Относителен дял в %  на   новопостъпилите  курсисти (обучавани възрастни), предварително професионално 

ориентирани и консултирани  спрямо общия брой новопостъпили курсисти 

84% 

18 Брой на курсистите ( обучаваните възрастни) по програми за начално професионално обучение 10 

19 Брой на курсистите ( обучаваните възрастни) по програми за продължаващо професионално обучение 2 

20 Относителен дял в % (по пол) на курсистите (обучавани възрастни) в неравностойно положение, спрямо общия 

брой курсисти 

 

21 Брой на учебните планове, по които се провежда професионално обучение на курсистите (обучавани възрастни) 1 

22 Относителен дял в % на ученици, наказани с дисциплинарна мярка към общия брой ученици 13,6 % 

23 Брой изоставащи ученици (по критерии, определени от професионалната гимназия)   

24 Допълнителни часове за изоставащи ученици - средно на един изоставащ за учебната година  

25 Брой  на лицата, валидирали компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене 19 

 II.  УЧИТЕЛИ  

26 Общ брой на учителите 45 

27 Относителен дял в % на  учителите по  общообразователни учебни предмети 71 % 

28 Относителен дял в % на  учителите по  професионална подготовка 29 % 

29 Среден брой учебни часове на учител седмично  21 

30 Брой младши учители   9 

31 Брой старши учители 33 

32 Брой главни учители 3 

33 Брой възпитатели  

34 Брой старши възпитатели  

35 Брой главни възпитатели  

36 Брой  училищни психолози  

37 Брой педагогически съветници 1 

38 Брой учители с придобита V ПКС 10 

39 Брой учители с придобита IV ПКС 10 

40 Брой учители с придобита III ПКС 4 

41 Брой учители с придобита II ПКС 1 

42 Брой учители с придобита I ПКС 3 

43 Брой учители с  придобита научна степен „доктор”  

44 Брой учители, преподаващи учебен предмет от професионалната подготовка на чужд език  

45 Среден брой наблюдавани уроци на учител годишно (от различни проверяващи) 4 

46 Средна брутна учителска заплата – годишно в лева 796,88лв. 

47 Средна брутна заплата на целия училищен персонал – годишно в лева 798,60лв. 

 II.А. Учители/ученици  и ученици/курсисти  

48 Съотношение на учители към ученици  

49 Съотношение на ученици към курсисти  

 III. МАТЕРИАЛНО- ТЕХНИЧЕСКА БАЗА  

50 Брой класни стаи 12 

51 Брой лаборатории 1 



52 Брой компютърни кабинети 3 

53 Брой специализирани кабинети ( химия, физика, УТФ и др.) 1 

54 Брой учебни работилници  

55 Брой налични общежития   

 Брой места в наличните общежитиа  

 Брой ползвани места в общежития   

56 Брой физкултурни салони  

57 Брой игрища 1 

58 Брой  други спортни съоръжения 3 

59 Брой ученически стол  

60 Брой бюфети 1 

61 Общ брой компютри в училището 133 

62 Общ брой компютри, които реално се използват в урочната работа 103 

63 Общ брой компютри, които се ползват в администрацията 30 

64 Общ брой компютри, които се ползват от учителите ( извън компютърните кабинети) 20 

65 Брой на небходимите компютри  46 

 IV. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 

66 Относителен дял на учениците, завършилите ПОО и постъпили на работа по придобитата професионална 

квалификация в срок до 1 година след завършването 

 

67 Относителен дял на курсистите (обучавани възрастни), завършилите обучението си в професионалната гимназия 

и постъпили на работа по придобитата професионална квалификация в срок до 1 година след завършването 

 

68 Относителен дял на курсистите (обучавани възрастни),  завършили  продължаващо професионално обучение   

постъпили на работа по придобитата професионална квалификация в срок до 1 година 

 

69 Относителен   дял на учениците,  продължили образование и обучение (включително висше образование)   1 година 

след завършването 

 

 

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

                                                                                      /Ирина Гетова-Георгиева/ 

Дата:05.07.2014 г 
 


