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

(инж. РОЗА ЖЕЛЕВА – Директор на ПГМЕЕ) 
 

ТАБЛИЦА 
за оценяване постиженията в област УЧИЛИЩНА СРЕДА – 20 точки 

Критерий: Училището като социално място – 6,50 точки 
 

дескриптори на оценката тежест показатели незадоволителна задоволителна добра много добра отлична 

1,00 

Създадени са условия за 
интегриране на ученици със 
СОП 

липсват 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

частично осигурена 
функционираща 
подкрепяща среда, вкл. 
екип за комплексно 
психолого-педагогическо 
оценяване, 
при необходимост 
разработени 
индивидуални учебни 
планове 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

осигурена функционираща 
подкрепяща среда, вкл. 
екип за комплексно 
психолого-педагогическо 
оценяване, 
при необходимост 
разработени 
индивидуални учебни 
планове 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,50 

осигурена функционираща 
подкрепяща среда, вкл. 
екип за комплексно 
психолого-педагогическо 
оценяване, при 
необходимост 
разработени индивидуал-
ни учебни планове, 
предоставени 
дидактически материали и 
помагала на ангажираните 
учители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,75 

осигурена функционираща 
подкрепяща среда, вкл. 
екип за комплексно 
психолого-педагогическо 
оценяване, при 
необходимост 
разработени 
индивидуални учебни 
планове, специални 
учебно-технически 
средства и апаратура, 
предоставени 
дидактически материали и 
помагала на ангажираните 
учители. Проведено 
квалификационно 
обучение на ангажираните 
учители, осигурени 
възможности за 
перманентност на 
обучението 
 

1,00 
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0,50 

Създадени условия за 
интегриране на обучавани 
възрастни в неравностойно 
положение 

липсват 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

частично осигурена 
функционираща 
подкрепяща среда, вкл. 
екип за комплексно 
психолого-педагогическо 
оценяване, при 
необходимост 
разработване на 
индивидуални учебни 
планове 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,15 

осигурена функционираща 
подкрепяща среда, вкл. 
екип за комплексно 
психолого-педагогическо 
оценяване, при 
необходимост 
разработване на 
индивидуални учебни 
планове 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

осигурена функционираща 
подкрепяща среда, вкл. 
екип за комплексно 
психолого-педагогическо 
оценяване, при 
необходимост 
разработване на 
индивидуални учебни 
планове, специални 
учебно-технически 
средства и апаратура, 
предоставяне на 
дидактически материали и 
помагала на ангажираните 
учители. 
Проведено еднократно 
квалификационно 
обучение на ангажираните 
учители 

0,35 

осигурена функционираща 
подкрепяща среда, вкл. 
екип за комплексно 
психолого-педагогическо 
оценяване, при необходи-
мост разработване на 
индивидуални учебни 
планове, специални 
учебно-технически 
средства и апаратура, 
предоставяне на дидак-
тически материали и 
помагала на ангажираните 
учители. Проведено 
квалификационно 
обучение на ангажираните 
учители, осигурени 
възможности за перманен-
тност на обучението 

0,50 

0,50 

Предприети мерки за 
социализиране на ученици, 
за които българският език 
не е майчин 

няма разработени мерки 
и дейности за тяхното 
осъществяване. 
Няма осигурени ресурси 

 
0 

има разработени мерки, 
но не са предвидени 
дейности към тях. Не са 
осигурени ресурси 

 
0,15 

има разработени мерки и 
дейности, но те се 
прилагат частично. 
Осигурени са само част от 
необходимите ресурси 

0,25 

има разработени мерки и 
са осъществени дейности 
за тяхното изпълнение, но 
не всички необходими 
ресурси са осигурени 

0,35 

има разработени мерки и 
са осъществени дейности 
за тяхното изпълнение, 
осигурени са всички 
необходими ресурси 

0,50 

0,50 

Предприети мерки за 
социализиране на курсисти 
(обучавани възрастни) , за 
които българският език не е 
майчин 

няма разработени мерки 
и дейности за тяхното 
осъществяване. 
Няма осигурени ресурси 

 
0 

има разработени мерки, 
но не са предвидени 
дейности към тях. Не са 
осигурени ресурси 

 
0,15 

има разработени мерки и 
дейности, но те се 
прилагат частично. 
Осигурени са някои от 
необходимите ресурси 

0,25 

има разработени мерки и 
се осъществяват дейности 
за тяхното изпълнение, но 
не всички необходими 
ресурси са осигурени 

0,35 

има разработени мерки и 
се осъществяват дейности 
за тяхното изпълнение, 
осигурени са всички 
необходими ресурси 

0,50 

1,00 

Наличие на правила за 
разрешаване на възникнали 
конфликти 

няма разписани правила 
 
 
 
 
 
 
0 

предвидени са правила за 
разрешаване на 
възникнали конфликти: 
ученик-ученик; 

 
 
 

0,25 

предвидени са правила за 
разрешаване на 
възникнали конфликти: 
ученик-ученик; 
учител-ученик 

 
 

0,50 

предвидени са правила за 
разрешаване на 
възникнали конфликти: 
ученик-ученик; 
учител-ученик; 
ученик-служител 

 
0,75 

предвидени са правила за 
разрешаване на 
възникнали конфликти: 
ученик-ученик; 
учител-ученик; ученик-
служител; учител-учител; 
учител-служител 

1,00 
 
 
 
 
 
 

Дейности за превенция и 
разрешаване на конфликти 

липсват такива дейности 
 
 
 
 
 

предвидени са дейности , 
но те провеждат 
епизодично 

 
 
 

предвидени са дейности, 
провеждат се 
индивидуални срещи и 
групова работа с 
проблемни ученици; 
анкети; беседи, филми; 

предвидени са дейности и 
се провеждат 
индивидуални срещи и 
групова работа с 
проблемни ученици; 
анкети; беседи, филми; 

предвидени са дейности и 
се провеждат 
индивидуални срещи и 
групова работа с 
проблемни ученици; 
анкети; медиация; 
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1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

работа с родители 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,50 

работа с родители; работа 
с ученическия съвет 

 
 
 
 
 
 
 

0,75 

съвместни действия с 
ученическия съвет; беседи, 
филми; работа с родители 
организиране на срещи с 
представители на 
държавни институции и на 
неправителствени 
организации; работа с 
ученическия съвет 

1,00 

1,00 

Наличие на начини и 
средства за 
разпространяване на 
информация, свързана с 
дейността на училището 

липсват 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

издаване на 
информационни, 
рекламни и други видове 
табла в сградата на 
училището 

 
 
 
 
 
 

0,25 

издаване на 
информационни, 
рекламни и други видове 
табла в сградата на 
училището, 
училищен вестник, 
рекламни материали и 
други, свързани с 
дейността на училището 

 
 

0,50 

издаване на 
информационни, 
рекламни и други видове 
табла в сградата на 
училището, 
училищен вестник, 
рекламни материали, 
електронни информацион-
ни средства в сградата на 
училището , свързани с 
дейността на училището 

0,75 

многообразие на 
прилаганите начини и 
средства - издаване на 
училищен вестник, 
училищно радио и /или 
телевизия, електронни 
информационни средства, 
брошури, рекламни 
материали и други 
инициативи, свързани с 
дейността на училището 

1,00 

1,00 

Наличие на училищен сайт с 
актуална информация 

липсва училищен сайт 
 
 
 
 
 
0 

наличие на статичен 
училищен сайт 

 
 
 
 

0,25 

поддържа динамичен 
училищен сайт за учебната 
година 

 
 
 

0,50 

поддържа динамичен 
училищен сайт за учебната 
година и архивира 
предходните 

 
 

0,75 

поддържа динамичен 
училищен сайт за учебната 
година и архивира 
предходните, поддържа и 
опции за обучение и 
оценяване он-лайн 

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

        инж. Веселина Кашукеева - председател  на комисията по самооценяване 
 
 
 
 

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


