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

(инж. РОЗА ЖЕЛЕВА – Директор на ПГМЕЕ) 
 

ТАБЛИЦА 
за оценяване постиженията в област ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ – 40 точки 

Критерий: Надграждане на знания и умения – 5,00 точки 
 

дескриптори на оценката тежест показатели незадоволителна задоволителна добра много добра отлична 

2.50 

Резултати от участието на ученици 
в състезания, олимпиади, конкурси 
и др. 

да участват в училищни 
кръгове на състезания, 
олимпиади, конкурси и 
др. 

 
 
0 

има желаещи ученици за 
включване в училищни 
кръгове на състезания, 
олимпиади, конкурси и др., 
но от явилите се няма 
класирани за следващ кръг. 

1.00 

има поне един класиран 
ученик или отбор за 
регионален кръг на 
състезание, олимпиада, 
конкурс и др. 

 
1.50 

има повече от един 
класиран ученик или отбор 
за национален кръг на 
състезание, олимпиада, 
конкурс и др. 

 
2.00 

има поне един класиран 
ученик или отбор на 
призово място на 
национален кръг на 
състезание, олимпиада, 
конкурс и др. 

2.50 

2.50 

Изградени екипи за работа по 
проекти 

няма изграден екип за 
работа по проекти 

 
 
 
 
0 

има изграден един екип за 
работа по проекти, но той не 
е разработил проект 

 
 
 

1.00 

има изграден един екип 
за работа по проекти и 
програми - национални и 
европейски и е 
разработил поне един 
проект за годината 

1.50 

има изградени два екипа 
за работа по проекти и 
програми- национални и 
европейски и те са 
разработили поне по един 
проект всеки 

2.00 

има изградени повече от 
два екипа за работа по 
проекти и програми- 
национални и европей-
ски и те са разработили 
поне по един проект 

2.50 
 
 
Дата: 25.02.2013 г.   Изготвил:...................................... 

 
       инж. Веселина Кашукеева – председател на комисията по самооценяване 
 
 

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