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

ТАБЛИЦА 
за оценяване постиженията в област УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО – 15 точки 

Критерий: Партньорство между преките участници в училищното образование – 7,50 точки 
 

дескриптори на оценката тежест показатели незадоволителна задоволителна добра много добра отлична 

1,00 

Създадени методически 
обединения 

няма създадени 
методически 
обединения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

създадени са 
методически 
обединения, но 
те не са 
реализирали 
дейност 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

създадени са 
методически 
обединения, 
изработени са 
планове за 
действие, но те 
действат 
епизодично 

 
 
 
 
 
 
 

0,50 

създадени са методически обединения, 
изработени са планове за действие, 
които се изпълняват. В методическите 
обединения е установена делова и 
хуманна атмосфера на откритост и 
гласност при постигане на успехи и 
неуспехи, трудности и проблеми. 
Осъществяват се междупредметни 
връзки, като се предлагат форми и 
методи за осъществяване на 
индивидуална и групова работа по 
съответните предмети, използване на 
ИКТ в обучението, за мотивиране на 
учениците за активно учене и 
повишаване на техните компетенции 

0,75 

създадени са методически обединения, 
изработени са планове за действие, 
които се изпълняват. В методическите 
обединения е установена делова и 
хуманна атмосфера на откритост и глас-
ност при постигане на успехи и неуспехи, 
трудности и проблеми. Осъществяват се 
междупредметни връзки, като се 
предлагат форми и методи за осъществя-
ване на индивидуална и групова работа 
по съответните предмети, използване на 
ИКТ в обучението, за мотивиране на 
учениците за активно учене и повиша-
ване на техните компетенции. 
Осъществява се партньорство между 
методическите  обединения         1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,50 

Създадени условия за 
подкрепа на млади 
учители (ако има такива) 

не са планирани и 
не се изпълняват 
дейности 

 
 
 
 
 
 

0 

в годишния план 
на училището са 
планирани 
дейности за 
подпомагане 
развитието на 
младите учители, 
но такива не са 
реализирани 

0,20 

в годишния план на 
училището не са 
планирани дейнос-
ти за подпомагане 
развитието на мла-
дите учители, но се 
оказва методическа 
помощ от отделни 
учители 

0,30 

в годишния план на училището са 
планирани дейности за подпомагане 
развитието на младите учители, но те я 
получават само от методическото 
обединение или административното 
ръководство 

 
 
 

0,40 

в годишния план на училището са 
планирани дейности за подпомагане 
развитието на младите учители. Всички 
млади учители при желание могат да 
получат методическа помощ и подкрепа 
от методическото обединение, в което 
са включени, и от ръководството на 
гимназията 

 
0,50 
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1,00 

Включване на учителите в 
управлението на 
промените в училището 

не се създадени 
условия и учителите 
не се включват в 
управление на 
промените в 
училището 

 
0 

създадени са 
условия, но само 
до 5 % от учите-
лите се включват 
в управление на 
промените в 
училището 

0,25 

създадени са 
условия и 5- 9 % от 
учителите се 
включват в управле-
ние на промените в 
училището 

 
0,50 

създадени са условия и 10- 19 % от 
учителите се включват в управление на 
промените в училището 

 
 
 
 

0,75 

създадени са условия и над 20 % от 
учителите се включват в управление на 
промените в училището 

 
 
 
 

1,00 

1,00 

Партньорство на 
училищното ръководство 
с методическите обедине-
ния, училищното 
настоятелство и екипа на 
ученическото 
самоуправление. 
Партньорство между 
отделните структури. 

не се реализира 
партньорство с 
методическите 
обединения, 
училищното 
настоятелство и 
екипа на 
ученическото 
самоуправление 

 
 
 
 
 

0 

реализира се 
партньорство 
само с някои 
методическите 
обединения или с 
училищното 
настоятелство, 
или с екипа на 
ученическото 
самоуправление. 
Не се осъществя-
ва партньорство 
между отделните 
структури 

0,25 

партньорството на 
ръководството на 
гимназията с 
методическите 
обединения, 
училищното 
настоятелство и 
екипа на ученичес-
кото самоуправле-
ние е епизодично. 
Не се осъществява 
партньорство 
между отделните 
структури 

0,50 

партньорството на ръководството на 
гимназията с методическите 
обединения, училищното настоятелство 
и екипа на ученическото 
самоуправление е перманентно, но 
партньорство между отделните 
структури не се осъществява или се 
осъществява епизодично 

 
 
 
 
 
 

0,75 

партньорството на ръководството на 
гимназията с методическите 
обединения, училищното настоятелство 
и екипа на ученическото 
самоуправление е перманентно, налице 
е и партньорството между отделните 
структури 

 
 
 
 
 
 
 

1,00 

0,50 

Средна посещаемост на 
родители на родителска 
среща - годишно 

от 5% до 10% 
 

0,10 

от 11 до 20 % 
 

0,20 

от 21 до 40 % 
 

0,30 

от 41 до 60 % 
 

0,40 

над 60 % 
 

0,50 

1,00 

Удовлетвореност на 
родителите по конкретни 
въпроси - проучвания чрез 
анкети, интервюта и др. 

няма проведено 
проучване 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

проведени са 
анкети с до 30 % 
от родителите на 
учениците в гим-
назията. Над 50 % 
от анкетираните 
родители са 
удовлетворени от 
дейността на 
гимназията 

0,25 

проведени са 
анкети с до 50 % от 
родителите на 
учениците в гим-
назията. Над 50 % от 
анкетираните 
родители са 
удовлетворени от 
дейността на 
гимназията 

0,50 

проведени са анкети с до 60 % от 
родителите на учениците в гимназията. 
Над 50 % от анкетираните родители са 
удовлетворени от дейността на 
гимназията 

 
 
 
 
 

0,75 

проведени са анкети с над 80 % от 
родителите на учениците в гимназията. 
Над 50 % от анкетираните родители са 
удовлетворени от дейността на 
гимназията 

 
 
 
 
 

1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие на родителите в 
организираните от 
училището извънкласни 
дейности 

родителите не се 
информират и моти-
вират за участие в 
организираните от 
училището 
извънкласни 
дейности 

 

родителите са 
информирани за 
планираните 
извънкласни 
дейности на 
родителските 
срещи, част от тях 
заявяват 

за планираните 
извънкласни 
дейности родите-
лите са информи-
рани на родител-
ските срещи, но не 
проявяват интерес. 
Епизодично  чрез 

за планираните извънкласни дейности 
родителите са информирани на 
родителските срещи и чрез учениците, 
проявяват интерес и чрез училищното 
настоятелство подпомагат организацията 
и провеждането им 

 
 

за планираните извънкласни дейности 
родителите са информирани 
включително и чрез училищния сайт, 
проявяват интерес и самостоятелно или 
чрез училищното настоятелство 
подпомагат и участват в организацията и 
провеждането им 
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1,00 

 
 
 
 
 

0 

готовност за 
подкрепа и 
участие, но тя 
не се реализира 

 
0,25 

училищното 
настоятелство 
подпомагат 
организацията и 
провеждането им 

0,50 

 
 
 
 
 

0,75 

 
 
 
 
 

1,00 

0,50 

Осигурен достъп на 
родителите до учебната 
документация по 
изучаваните 
професии/ специалности 

няма осигурен 
достъп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

има изграден 
информационен 
кът с учебните 
планове по 
професии/специа
лности 

 
 
 
 
 
 
 

0,20 

има изграден 
информационен 
кът, родителите са 
запознати на 
първата родителска 
среща с училищния 
учебен план (чл. 140 
и, ал.3 от ППЗНП) 

 
 
 
 
 

0,30 

има изграден информационен кът с 
учебните планове по професии/специал-
ности, посочени са сайтове, от които 
родителите могат да се запознаят със 
съответните ДОИ, национална изпитна 
програма и учебни програми. 
Родителите са запознати на първата 
родителска среща с училищния учебен 
план (чл. 140 и, ал.3 от ППЗНП). На сайта 
на гимназията има информация само за 
училищните учебни планове 

 
 

0.40 

има изграден информационен кът с 
учебните планове по професии/специал-
ности и отбелязани сайтове на МОМН 
и РИО, от които родителите могат да се 
запознаят със съответните ДОИ, 
национална изпитна програма и учебни 
програми. Родителите са запознати на 
първата родителска среща с училищния 
учебен план ( чл. 140 и, ал.3 от ППЗНП). 
Цялата информация за учебната 
документация по изучаваната 
специалност се намира и на сайта на 
гимназията 

0.50 

1,00 

Дейност на училищното 
настоятелство 

има създадено 
училищно 
настоятелство, но 
през учебната 
година няма 
реализирана 
дейност 

 
 
 

0 

има създадено 
училищно настоя-
телство, но през 
учебната година 
епизодично 
реализира 
дейност по 
инициатива на 
ръководството на 
гимназията 

0,25 

училищното настоя-
телство участва в 
дейности, организи-
рани от гимназията, 
учениците, но няма 
принос в осигурява-
нето на допълни-
телни финансови 
и материални 
средства, 

0,50 

училищното настоятелство осигурява 
допълнителни финансови и материални 
средства, подпомага и участва в 
дейности, организирани от гимназията, 
подпомага провеждането на 
производствената практика 

 
 
 
 

0,75 

училищното настоятелство има 
съществен принос в осигуряването на 
допълнителни финансови и материални 
средства, подпомага и участва в 
дейности, организирани от гимназията, 
учениците, подпомага провеждането на 
производствената практика, включва се в 
дейности против наркоманията, 
подпомага социално слаби ученици 

 
1,00 

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

 
       инж. Татяна Ботева - член на комисията по самооценяване 

 
 
 

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


