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

ТАБЛИЦА 
за оценяване постиженията в област УЧИЛИЩНА СРЕДА – 20 точки 

Критерий: Материално-техническа база – 9,00 точки 
дескриптори на оценката тежест показатели незадоволителна задоволителна добра много добра отлична 

0,50 

Осигурена достъпна 
архитектурна среда спрямо 
необходимите потребности 

не е осигурена 
 
 
 
 
 
 
0 

обособени рампи към 
входовете 

 
 
 
 
 

0,15 

обособени рампи към 
входовете; адаптирано 
санитарно помещение за 
специални потребности на 
ползващите ги 

 
 

0,25 

обособени рампи към 
входовете; асансьори/ 
ресурсен кабинет/; 
адаптирано санитарно 
помещение за специални 
потребности на 
ползващите ги 

0,35 

обособени рампи към 
входовете; асансьори; 
адаптирано санитарно 
помещение за специални 
потребности на 
ползващите ги; 
ресурсен кабинет 

0,50 

0,50 

Наличие на пропусквателен 
режим, ориентири за 
ученици, родители и други 
външни лица 

липсва 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

налична са: 
пропусквателен и 
информационен пункт; 
указателни знаци и табла 

 
 
 
 
 

0,15 

налични са: 
пропусквателен и 
информационен пункт; 
камери за наблюдение 
в класни стаи, СОТ; 
указателни знаци и табла 

 
 
 

0,25 

налични са: 
пропусквателен и 
информационен пункт; 
камери за наблюдение в 
коридори и класни стаи, 
СОТ; охранител/и; 
указателни знаци и табла; 
пропуск за родители и 
външни лица 

0,35 

налични са: 
пропусквателен и 
информационен пункт; 
камери за наблюдение в 
коридори, класни стаи и 
двор; СОТ; охранител/и; 
указателни знаци и табла; 
баджове; пропуск за 
родители и външни лица 

0,50 

1,00 

Относителен брой (в %) на 
класните стаи, поддържани 
и оборудвани с необходи-
мия инвентар спрямо общия 
брой класни стаи 

над 50 % от класните стаи 
не са ремонтирани в по-
следните 5 години, не са 
оборудвани с достатъчен 
брой учебна мебел, 
същата е физически 
остаряла, неподдържана 

0 

до 50% от класните стаи 
не са ремонтирани в по-
следните 5 години, всички 
класни стаи са оборудвани 
с достатъчен брой учебна 
мебел, същата е в 
задоволително състояние 

0,25 

до 40% от класните стаи 
не са ремонтирани в 
последните 5 години, 
всички класни стаи са 
оборудвани с достатъчен 
брой учебна мебел, същата 
е в добро състояние 

0,50 

до 30% от класните стаи не 
са ремонтирани в 
последните 5 години, 
всички класни стаи са 
оборудвани с достатъчен 
брой учебна мебел, същата 
е в много добро състояние 

0,75 

до 20% от класните стаи не 
са ремонтирани в 
последните 5 години, 
всички класни стаи са 
оборудвани с достатъчен 
брой учебна мебел, същата 
е в много добро състояние 

1,00 
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1,00 

Наличие на кабинети за 
професионално обучение 

не са обособени 
 
 
 
 
0 

занятията поне по 5% от 
професионалната 
подготовка се провеждат 
в обособени кабинети с 
необходимото оборудване 

0,25 

занятията поне по 10% от 
професионалната 
подготовка се провеждат в 
обособени кабинети с 
необходимото оборудване 

0,50 

занятията поне по 25 % от 
професионалната 
подготовка се провеждат в 
обособени кабинети с 
необходимото оборудване 

0,75 

занятията поне по 50% от 
професионалната 
подготовка се провеждат в 
обособени кабинети с 
необходимото оборудване 

1,00 

1,00 

Наличие на съвременно 
оборудвани учебни 
работилници/ лаборатории/ 
УТФ 

има учебни 
работилници/ 
лаборатории /УТФ, 
но не по всички 
изучавани 
професии/специалности. 
Наличните са оборудвани 
с морално и физически 
остаряла, често 
повреждаща се техника 

 
 
0 

има учебни работилници/ 
лаборатории /УТФ по 
всички изучавани 
професии/специалности, 
оборудвани с морално и 
физически остаряла, често 
повреждаща се техника 

 
 
 
 
 

0,25 

има учебни работилници/ 
лаборатории /УТФ по 
всички изучавани 
професии/специалности, 
оборудвани с морално 
остаряла, но работеща 
техника, рядко използвана 
в реалния бизнес 

 
 
 
 

0,50 

има учебни работилници/ 
лаборатории/УТФ по 
всички изучавани 
професии/специалности, 
оборудвани с работеща, 
използвана и в голяма част 
от реалния бизнес техника 

 
 
 
 
 

0,75 

има учебни работилници/ 
лаборатории/УТФ по 
всички изучавани 
професии/специалности, 
оборудвани с работеща, 
използвана и в голяма част 
от реалния бизнес техника. 
Поне една от учебните 
работилници е оборудвана 
със съвременна, работеща, 
техника, използвана и от 
водещи фирми в бранша 

1,00 

1,00 

Осигуреност с материали и 
консумативи за 
общообразователната 
подготовка 

осигуреност до 20 % от 
необходимото по 
учебните програми 

0 

осигуреност от 21 до 40 % 
от необходимото по 
учебните програми 

0,25 

осигуреност от 41 до 60 % 
от необходимото по 
учебните програми 

0,50 

осигуреност от 61 до 80 % 
от необходимото по 
учебните програми 

0,75 

осигуреност над 81 % от 
необходимото по учебните 
програми 

1,00 

1,00 

Осигуреност с материали и 
консумативи за 
професионалната 
подготовка 

осигуреност до 20% от 
необходимото по учебни-
те програми в рамките на 
делегирания бюджет 

0 

осигуреност до 40% от 
необходимото по учебните 
програми в рамките на 
делегирания бюджет 

0,25 

осигуреност до 60% от 
необходимото по учебните 
програми в рамките на 
делегирания бюджет 

0,50 

осигуреност до 80% от 
необходимото по учебните 
програми в рамките на 
делегирания бюджет 

0,75 

осигуреност над 81% от 
необходимото по учебните 
програми в рамките на 
делегирания бюджет 

1,00 

1,00 

Достъпни за всички ученици 
и по всяко време на учебния 
ден библиотека и интернет 

липсват и двете 
 
 
 
 
 
 
 
0 

има осигурен достъп до 
библиотека само в 
определени часове на 
учебния ден. 
Библиотеката е с морално 
и физически остарял фонд. 
Няма интернет достъп на 
територията на училището 

0,25 

има осигурен постоянен 
достъп до библиотека 
през учебната седмица. 
Библиотеката е с ежегодно 
обновяван фонд. 
Няма интернет достъп на 
територията на училището. 

 
0,50 

има осигурен постоянен 
достъп до библиотека през 
учебната седмица. 
Библиотеката е с 
ежегодно обновяван фонд. 
Осигурен е ограничен 
интернет достъп 

 
0,75 

има осигурен постоянен 
достъп до библиотека през 
учебната седмица. 
Библиотеката е с ежегодно 
обновяван фонд. 
Осигурен е неограничен 
интернет достъп 

 
1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функционално място на 
ученика в класната 
стая/кабинета/ 
работилницата/ 
физкултурния 
салон - наличие на 
регламентирани 
отговорности за реда и 
чистотата на работното 

няма регламентирани 
отговорности за опазване 
реда и чистотата на 
работното място на 
ученика 

 
 
 

има регламентирани 
отговорности за опазване 
реда и чистотата на 
работното място на 
ученика, но те не се 
спазват – има надраскани 
и/или наранени чинове, 
както и стените в класните 

има регламентирани 
отговорности за опазване 
реда и чистотата на 
работното място на 
ученика, но те се спазват 
само в зоните, в които има 
видео наблюдение, 
училищният двор – с 

има регламентирани 
отговорности за опазване 
реда и чистотата на 
работното място на 
ученика и те се спазват. 
Интериорът и екстериорът 
на училището е в 
задоволително хигиенно 

има регламентирани 
отговорности за опазване 
реда и чистотата на 
работното място на 
ученика и те се спазват, 
интериорът и екстериорът 
на училището е в много 
добро хигиенно състояние 



 
3 

 
 
 
 
 
 
 

1,00 

място и спазването им. 
Опазване на интериора и 
екстериора на училището. 

 
 
 
 
 
 
 
0 

стаи/кабинетите и 
коридорите /тоалетните , 
работилниците са мръсни 
и с разхвърляни отпадъци, 
училищният двор – с 
различни отпадъци след 
края на учебния ден 

0,25 

различни отпадъци след 
края на учебния ден 

 
 
 
 
 

0,50 

състояние, само на някои 
места след края на 
учебния ден има 
разхвърляни отпадъци 

 
 
 

0,75 

след края на учебния ден 
 
 
 
 
 
 

1,00 

1,00 

Функционално място на 
учителя  
- осигурен постоянен 
достъп до интернет и до 
актуална научна и 
педагогическа литература 

за всеки учител е 
осигурено работно 
място в учителската 
стая. Създадени са 
условия за една от 
двете възможности - за 
интернет достъп чрез 
налични няколко 
компютъра или достъп 
до актуална научна и 
педагогическа 
литература 

 
0,20 

за всеки учител е 
осигурено работно място 
в учителската стая, в 
която има достъп до 
интернет чрез налични 
няколко компютъра и 
до актуална научна и 
педагогическа литература 

 
 
 
 
 

0,40 

до 30 % от учителите имат 
осигурено работно място в 
кабинет/хранилище, а за 
всички останали - в 
учителската стая, в която 
има достъп до интернет 
чрез налични няколко 
компютъра и до актуална 
научна и педагогическа 
литература 

 
 
 

0,60 

до 50 % от учителите имат 
осигурено работно място в 
кабинет/хранилище , а 
останалите - в учителската 
стая. За учителите са създа-
дени възможности за 
интернет достъп в учител-
ската стая, библиотеката и 
компютърните зали. 
В учителската стая/библио-
теката има налична 
актуална научна и 
педагогическа литература 

0,80 

над 50 % от учителите имат 
осигурено работно място в 
кабинет/хранилище, а 
останалите - в учителската 
стая. Създадени са 
възможности за 
неограничен интернет 
достъп на територията на 
училището. В учителската 
стая / библиотеката има 
налична актуална научна и 
педагогическа литература 

 
1,00 

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

       инж. Иванка Иванова - член на комисията по самооценяване 
 
 
 

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


