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(инж. РОЗА ЖЕЛЕВА – Директор на ПГМЕЕ) 

 
 
 

ТАБЛИЦА 
 

за оценяване постиженията в област УЧИЛИЩНА СРЕДА – 20 точки 
Критерий: Индивидуална среда на ученика – 4,50 точки  

 
дескриптори на оценката тежест показатели незадоволителна задоволителна добра много добра отлична 

1,00 

Наличие на мерки за 
адаптиране на ученика към 
училищната среда 

не са предвидени мерки, 
всеки ученик 
самостоятелно търси 
начин за адаптиране към 
училищната среда 

 
0 

предвидените са мерки, но 
учениците не са запознати 
с тях и самостоятелно 
търсят начини за 
адаптиране към 
училищната среда 

0,25 

предвидени са някои 
мерки, учениците са 
запознати с тях, но не са 
реализирани конкретни 
дейности за адаптирането 
им към училищната среда 

0,50 

предвидени са мерки и 
дейности, учениците са 
запознати с тях. По-голяма 
част от планираните мерки 
и дейности са реализирани 

 
0,75 

предвидени са мерки и 
дейности, учениците са 
запознати с тях. 
Предприети и 
реализирани са адекватни 
действия. 

1,00 

1,50 

Създадени възможности за 
включване на ученика в 
различни училищни 
общности в зависимост от 
неговите интереси и 
потребности 

не са създадени 
възможности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

създадени са 
възможности( вкл. 
финансови) за различни 
форми на извънкласни 
дейности, в които могат да 
участват до 10 % от общия 
брой ученици. 
Учениците са 
информирани за 
предлаганите в училището 
извънкласни дейности. 

0,75 

създадени са 
възможности( 
вкл. финансови) за 
различни форми на 
извънкласни дейности, в 
които могат да участват от 
11 до 15 % от общия брой 
ученици. Учениците са 
информирани за 
предлаганите в ичилището 
извънкласни дейности. 

1,00 

създадени са възможности 
( вкл. финансови) за 
различни форми на 
извънкласни дейности, в 
които могат да участват 16 
до 20 % от общия брой 
ученици. 
Учениците са 
информирани за 
предлаганите в училището 
извънкласни дейности. 

1,25 

създадени са възможности 
(вкл. финасови) за 
различни форми на 
извънкласни дейности, в 
които могат да участват 
над 20 % от общия брой 
ученици. 
Учениците са 
информирани за 
предлаганите в училището 
извънкласни дейности. 

1,50 

mailto:pgmee_burgas@mail.bg
http://www.pgmee.com/


 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,00 

Осигурени условия за 
интерактивно учене 

няма осигурени условия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

осигурени са възможности 
за ползване на 
мултимедия в процеса 
на обучение. 
Прилагане на 
интерактивни методи, 
например: ситуационни 
(симулация, ролеви 
игри, казуси и др.); 
опитни (проекти, 
експерименти); 
дискусионни ( дебати, 
беседи, дискусии). 
Докладвани и обсъдени на 
заседание на 
педагогичиския съвет, 
методическо обединение. 

0,50 

осигурени са възможности 
за ползване на 
мултимедия във всички 
кабинети 
Прилагане на 
интерактивни методи, 
например: ситуационни 
(симулация, ролеви игри, 
казуси и др.); 
опитни (проекти, 
експерименти); 
дискусионни ( дебати, 
беседи, дискусии). 
Докладвани и обсъдени на 
заседание на 
педагогичиския съвет, 
методическо обединение 

1,00 

осигурени са възможности 
за ползване на мултиме-
дия във всички кабинети. 
Осигурени интерактивни 
дъски и интернет. 
Прилагане на 
интерактивни методи, 
например: ситуационни 
(симулация, ролеви игри, 
казуси и др.); опитни 
(проекти, експерименти); 
дискусионни ( дебати, 
беседи, дискусии). 
Докладвани и обсъдени 
на заседание на 
педагогическия съвет, 
методическо обединение 

1,50 

осигурени са възможности 
за ползване на мултиме-
дия във всички кабинети, 
осигурени интерактивни 
дъски и интернет и друг 
подходящ софтуер. 
Прилагане на интерактив-
ни методи, например: 
ситуационни ( симулация, 
ролеви игри, казуси и др.); 
опитни (проекти, експери-
менти); дискусионни 
(дебати,беседи,дискусии). 
Докладвани и обсъдени на 
заседание на 
педагогичиския съвет, 
методическо обединение 

2,00 
 
 
 
 
 
Дата: 25.02.2013 г.   Изготвил:...................................... 

       инж. Татяна Ботева - член на комисията по самооценяване 
 
 
 
 

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


