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УТВЪРДИЛ: ........................................................................... 

(инж. РОЗА ЖЕЛЕВА – Директор на ПГМЕЕ) 
 

ТАБЛИЦА 
 

за оценяване постиженията в област УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 25 точки 
Критерий: Нормативно осигуряване – 3,00 точки 

 
дескриптори на оценката тежест показатели незадоволителна задоволителна добра много добра отлична 

0,50 

Осигурен достъп до 
законовата и подзаконовата 
нормативна уредба за 
осъществяване дейността 
на училището 

няма осигурен достъп до 
законовата и 
подзаконова нормативна 
уредба за осъществяване 
дейността на училището 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 

има ограничен достъп 
до законовата и 
подзаконова нормативна 
уредба за осъществяване 
дейността на училището 
(само на хартиен носител , 
само на определени места 
в училището) 

 
 
 
 
 

0,20 

има осигурен достъп на 
територията на училището 
до необходимата законова 
и подзаконова нормативна 
уредба(на хартиен носител 
и чрез интернет, но само в 
определени помещения и 
то извън часовете, в които 
се провеждат занятия и 
при присъствието на 
учител или служител, 
който обслужва 
компютрите 

0,30 

има осигурен достъп до 
законовата и 
подзаконовата нормативна 
уредба на територията на 
училището, работните 
места за интернет достъп 
до документите са 
неограничени 

 
 
 
 
 

0,40 

има осигурен достъп до 
законовата и 
подзаконовата нормативна 
уредба във всички точки на 
територията на училището 
чрез безжичен или 
кабелен интернет достъп 

 
 
 
 
 
 

0,50 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осигурен достъп до 
учебната документация по 
изучаваните 
професии/специалности 

няма достъп до 
необходимата учебна 
документация в 
училището 

 
 
 

необходимата учебна 
документация е само 
на хартиен носител, но 
само учебните планове 
са обявени на едно 
обществено достъпно 
място в училището 

необходимата учебна 
документация е само на 
хартиен носител. 
Учебните планове са 
обявени само на едно 
обществено достъпно 
място в училището . 

има осигурен достъп до 
необходимата учебна 
документация в 
училището, качена е на 
електронен носител , но 
може да се ползва само 
от ограничен брой 

има осигурен достъп до 
необходимата учебна 
документация в 
училището, качена е на 
сайта на училището и 
достъпът до нея е 
неограничен от всички 
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0,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,20 

Достъпът до останалата 
учебна документация в 
училището е само на 
ограничени места ( напр. 
библиотека, дирекция ) 

 
 
 

0,30 

помещения в училището. 
На обществено достъпно 
място са обявени на 
хартиен носител учебните 
планове по изучаваните 
професии/специалности 

 
 

0,40 

точки на училището. чрез 
безжичен или кабелен 
интернет 
На обществено достъпно 
място са обявени на 
хартиен носител учебните 
планове по изучаваните 
професии/специалности 

0,50 

2,00 

Състояние та училищната 
документация 

груби грешки във 
воденето и съхранението 

 
 
0 

наличие на грешки и 
пропуски във воденето 
и съхранението 

 
0,50 

документацията се 
съхранява правилно, но 
има грешки и пропуски 
във воденето 

1,00 

документацията се води 
правилно, но има грешки и 
пропуски при 
съхранението й 

1,50 

правилно водене и 
съхранение на 
документацията 

 
2,00 

 
 
 
 
Дата: 25.02.2013 г.    Изготвил:...................................... 

 
        инж. Добрин Вълков - член на комисията по самооценяване 
 
 
 
 

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


