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УТВЪРДИЛ: ........................................................................... 
(инж. РОЗА ЖЕЛЕВА – Директор на ПГМЕЕ) 

 
ТАБЛИЦА 

 
за оценяване постиженията в област УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 25 точки 

Критерий: Система за осигуряване на качеството на ПОО – 9,50 точки 
 

дескриптори на оценката тежест показатели незадоволителна задоволителна добра много добра отлична 

2,00 

Разработена училищна програма 
за повишаване качеството на 
предлаганото ПОО, съдържаща 
визия, приоритети, цели и 
дейности 

няма разработена 
училищна програма 
 
 
 
 
 
 
 

0 

има разработена 
училищна програма, но 
някои елементи (визия, 
приоритети, цели и 
дейности) не са 
разработени пълно и 
конкретно 
 
 

0,50 

има разработена 
училищна програма, има 
посочени визия, 
приоритети и цели, но 
само част от предвидените 
дейности кореспондират с 
тях и не са достатъчни за 
постигане на целите 

 
1,00 

има разработена 
училищна програма, има 
посочени визия, 
приоритети и цели, по-
голяма част от 
предвидените дейности 
кореспондират с тях, но не 
са достатъчни за постигане 
на целите 

1,50 

има разработена 
училищна програма, 
има посочени визия, 
приоритети и цели, всички 
предвидени дейности 
кореспондират с тях и са 
достатъчни за постигане на 
целите 

 
2,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,00 

Вътрешно-училищни критерии за 
установяване качеството на ПОО, 
съобразени с национално 
определените 

няма разработени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

има разработени 
критерии, които не 
съответстват на 
националните 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,50 

има разработени 
критериите, които 
съответстват на 
националните. 
Разработени са 
показатели за измерване 
степента на осигуряване на 
качеството по съответните 
критерии 
 
 
 

1,00 

критериите са ясни, съо-
бразени с националните. 
Разработени са допълни-
телни критерии, отчитащи 
спецификата на 
училището. 
Разработени са показатели 
за измерване степента на 
осигуряване на  качеството 
по съответните критерии 
 

 
1,50 

критериите са ясни, съо-
бразени с националните. 
Съвместно със заинтересо-
ваните страни са разрабо-
тени и популяризирани 
допълнителни критерии, 
отчитащи спецификата на 
училището. 
Разработени са показатели 
за измерване степента на 
осигуряване на качеството 
по съответните критерии. 

2,00 
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2,00 

Създадена вътрешна система за 
осигуряване качеството на ПОО 

няма създадена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

създадена е вътрешна 
система за осигуряване на 
качеството, но тя не 
функционира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,50 

създадена е вътрешна 
система за осигуряване на 
качеството и тя 
функционира епизодично 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,00 

създадена е вътрешна 
система за осигуряване на 
качеството и тя 
функционира и отчита 
резултати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,50 

създадена е вътрешна 
система за осигуряване на 
качеството и тя 
функционира ефективно 
(отчита резултати, на 
основание на които 
прави при осигурена 
прозрачност изводи, 
анализи и предложения до 
ръководството на 
гимназията за усъвършен-
стване качеството на 
предлаганото ПОО 

2,00 

1,50 

Създаден механизъм за 
мониторинг и контрол на ПОО 

няма създадена 
 
 
 
 
 

0 

изграден е механизъм за 
мониторинг и контрол, но 
дейността му обхваща до 
30 % от установените 
вътрешноучилищни 
критерии 

0,75 

изграден е механизъм за 
мониторинг и контрол и 
дейността му обхваща до 
50% от установените 
вътрешноучилищни 
критерии 

1,00 

изграден е механизъм за 
мониторинг и контрол и 
дейността му обхваща до 
80% от установените 
вътрешноучилищни 
критерии 

1,25 

изграден е механизъм за 
мониторинг и контрол, 
дейността му обхваща над 
80% от установените 
вътрешноучилищни 
критерии 

1,50 

1,00 

Създаден механизъм за ранно 
предупреждение 

няма създадена 
 
 
 

0 

има създаден механизъм, 
но той не функционира 
 

 
0,25 

има създаден 
механизъм, но той не 
функционира 
координирано 

0,50 

има създаден 
механизъм и той 
функционира 
координирано 

0,75 

има създаден механизъм и 
той функционира 
координирано, 
перманентно и ефективно 

1,00 

1,00 

Изготвен доклад от проведена 
самооценка с изводи и мерки за 
осигуряване на по-високо 
качество на ПОО 

няма изготвен доклад 
 
 
 
 
 
 
 

0 

има изготвен доклад само 
с констатации, без изводи 
и мерки за осигуряване на 
по-високо качество на ПОО 
 
 
 

 
0,25 

има изготвен доклад с 
изводи, но без набелязани 
мерки за осигуряване на 
по-високо качество на ПОО 
 
 
 
 

0,50 

има изготвен пълен 
доклад с изводи и мерки 
за осигуряване на по-
високо качество на ПОО 
 
 
 
 

0,75 

има изготвен пълен 
доклад с изводи и мерки 
за осигуряване на по-
високо качество на ПОО. 
Набелязани са срокове и 
отговорни лица за 
изпълнение на 
планираните дейности 

1,00 
 
 
 
Дата: 25.02.2013 г.    Изготвил:...................................... 

       инж. Татяна Ботева - член на комисията по самооценяване 
 
 

Председател на комисията:................................... инж. Веселина Кашукеева 


