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  Европейски съюз        Европейски социален фонд 

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката  

Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

“ МАРКО МАРКОВ” с. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, обл. МОНТАНА 
п.к. 3470 ул. “Извънрегулационна “ № 1, тел/факс:  тел: 09551 2 443,  

е-mail: gdamqnovo_m.markov@abv.bg 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

Атанаска Ташева, 

Директор на ПГСС „Марко Марков” 

 

АНКЕТНА  КАРТА 1.3.2 
за оценяване на постиженията   

 

    

област :       1 Училищен мениджмънт  
критерий :  3 Квалификационна дейност 

показател : 2 Реализиране на квалификационната дейност на 

педагогическия персонал, проведена от други институции 

 

Уважаеми колеги, 

 

 Нашата професионална гимназия се стреми да предоставя на своите 

ученици качествена подготовка, за да им осигури добра реализация на пазара 

на труда.Постигането на високо ниво на качество в обучението е тясно 

свързано с квалификацията на педагогическия персонал. 

 Моля да  споделите Вашите впечатления относно  реализирането на 

квалификационната дейност на педагогическия персонал, проведена от други 

институции! 

 Благодарим Ви предварително за участието в анкетата ! 

 

Въпроси : 

 

 

1. Участвали ли сте в квалификационни форми, проведени от други 

институции ? 

             

да       не          
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2. Разнообразни ли са формите на  квалификационна дейност на 

педагогическия персонал, провеждани от други институции? 

 

да        не      не мога да определя     

 

 

      3. Документира ли се квалификационната дейност, провеждана 

      от други институции  ? 

 

да        не                 понякога 

       

      4. Отразява ли се положително  квалификационната дейност,   

     провеждана от други институции върху Вашето професионално  

     развитие ? 

 

да        не      не мога да определя   

 

5. Споделяте ли наученото от различните квалификационни форми, в 

които сте участвали с вашите колеги? 

 

да            не              

 
 

 

Изготвил : ................................. /Анжела Радионова/ 

                             (подпис)                                                     

 

 

Попълнил анкетата: ......................................................................................................... 

             Име, презиме, фамилия                                  (подпис) 

 

 

 

Председател на комисията по самооценяване : ................................... /инж.Елена Илиева/  

                                                                                              (подпис) 

 

Дата  ………… 
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ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 
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Утвърдил: ................................. 

ДИРЕКТОР: Атанаска Ташева 
 

 

АНКЕТНА КАРТА 2.2.1 
за самооценка 

 

 

Област: 2  ,, Училищна среда ” 

Критерий: 2 ,,Училището като социално място” 

Показател: 1 ,, Предприети мерки за социализиране на ученици, за които 

българският език не е майчин“   
 

Уважаеми  колеги, 

 

Моля да оцените работата в училището през учебните 2012/2013 и 

2013/2014 г. по горния показател , като поставите отметки  по Ваша 

преценка пред някои от дескрипторите по долу. 

□  Няма разработени мерки и дейности за тяхното 

осъществяване.Няма осигурени ресурси; 

□  Има разработени мерки, но не са предвидени дейности към тях.Не 

са осигурени ресурси;  

□  Има разработени мерки и дейности, но те се прилагат 

частично.Осигурени са само част от необходимите ресурси; 

□  Има разработени мерки и са осъществени дейности за тяхното 

изпълнение, но не всички необходими ресурси са осигурени; 

mailto:gdamqnovo_m.markov@abv.bg
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□ Има разработени мерки и са осъществени дейности за тяхното 

изпълнение, осигурени са всички необходими ресурси ; 

 

Какви са Вашите препоръки за възможностите, които предлага 

училището за предприети мерки за социализиране на ученици, за които 

българският език не е майчин? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ СЕ ОТЗОВАХТЕ НА  НАШАТА ИНИЦИАТИВА ! 

 

Изготвил:…………………/ Илия Михайлов / 

       /подпис/ 

 

Председател на комисията по самооценяване: .............../инж. Елена Илиева/ 

                                                                                /подпис/ 

 

Дата:………… 
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ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

“ МАРКО МАРКОВ” с. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, обл. МОНТАНА 
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Утвърдил: .......................... 

ДИРЕКТОР: Атанаска Ташева 

 

 

АНКЕТНА КАРТА 2.2.1 

за самооценка 

 

Област: 2  ,, Училищна среда ” 

Критерий: 2 ,,Училището като социално място” 

Показател: 1 ,, Предприети мерки за социализиране на ученици, за които 

българският език не е майчин“   
 

Уважаеми  колеги, 

 

Моля да оцените работата в училището през учебните 2012/2013 и 

2013/2014 г. по горния показател , като поставите отметки  по Ваша преценка 

пред някои от дескрипторите по долу. 

□  Няма разработени мерки и дейности за тяхното осъществяване.Няма 

осигурени ресурси; 

□  Има разработени мерки, но не са предвидени дейности към тях.Не са 

осигурени ресурси;  

□  Има разработени мерки и дейности, но те се прилагат 

частично.Осигурени са само част от необходимите ресурси; 

□  Има разработени мерки и са осъществени дейности за тяхното 

изпълнение, но не всички необходими ресурси са осигурени; 

□ Има разработени мерки и са осъществени дейности за тяхното 

изпълнение, осигурени са всички необходими ресурси ; 
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Какви са Вашите препоръки за възможностите, които предлага 

училището за предприети мерки за социализиране на ученици, за които 

българският език не е майчин? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ СЕ ОТЗОВАХТЕ НА  НАШАТА ИНИЦИАТИВА ! 

 

  

 

Изготвил:…………………/ Илия Михайлов / 

   /подпис/ 

 

Председател на комисията по самооценяване: ........../инж. Елена Илиева/ 

 

 

Дата:………… 
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ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

“ МАРКО МАРКОВ” с. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, обл. МОНТАНА 
п.к. 3470 ул. “Извънрегулационна “ № 1, тел/факс:  09551 2444,тел:09551 2312, тел: 09551 2 443 

е-mail: gdamqnovo_m.markov@abv.bg 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

Атанаска Ташева, 

Директор на ПГСС „Марко Марков” 

 

 

 

Ч Е К  -  Л И С Т  1.1.1 

 

ЗА С А М О О Ц Е Н К А 

 

 

Област 1: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ  

Критерий : 1.   Система за осигуряване на качество на ПОО 

Показател : 1 Разработена училищна програма за повишаване качеството 

на ПОО съдържаща визия, приоритети, цели и дейности 

  

 Уважаеми колега, 

Отговорите, които ще дадете на въпросите в настоящия чек – лист /схема 

за оценяване/ ще подпомогнат процеса на самооценяване по горепосочения 

критерий и показател към него. 

Моля,отговорете точно и безпристрастно! 

 

 

№ В Ъ П Р О С И Отбележете с: 

да не 

1. Училищната програма за повишаване качеството на 

ПОО съдържа ли визия, цели, приоритети и дейности ? 

  

2. Членовете на педагогическия колектив запознати ли са с 

разработената училищна програма за повишаване на 

качеството на ПОО? 

  

3. Целите, които са поставени в програмата съответстват 

ли на дългосрочната стратегия за развитие на 

гимназията ? 

  

4. Приоритетите залегнали в програмата съобразени ли са   
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с областите от дейността на гимназията,които се 

нуждаят от подобрение? 

5. Дейностите, залегнали в програмата, съответстват ли на 

поставените цели ? 

  

6. Предвидените дейности обхващат ли тези области на 

самооценяване, по които се работи в гимназията през 

2012 /2013 уч.година ? 

  

7. Реално изпълними ли са дейностите, залегнали в 

програмата ? 

  

8. Дейностите, които са предвидени за квалификация на 

педагогическите специалисти, ще допринесат ли за 

професионалното израстване и кариерно развитие на 

същите ? 

  

9. Предвидена ли е възможност училищната програма да 

бъде допълвана и актуализирана ? 

  

10 . Считатате ли, че разработената по този начин училищна 

програма ще допринесе за повишаване качеството на 

ПОО ? 

  

Ако сте поставили знак за отговор „не”на някои от въпросите, моля 

запишете  по-долу препоръките, които давате за да бъде допълнена  и 

актуализирана програмата.  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

       

Учител/Възпитател 

/....................................................................................................../            ………… 

                      /Име,презиме,фамилия/                                            

/подпис/ 

 

Изготвил: ....................../Анжела Радионова/ 

      /подпис/ 

 

Председател на комисията по самооценяване: .............. /инж.Елена Илиева/ 

                     /подпис/ 

Дата: .....................    
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ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

“ МАРКО МАРКОВ” с. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, обл. МОНТАНА 

п.к. 3470 ул. “Извънрегулационна “ № 1, тел/факс:  09551 2 443 
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Утвърдил: .......................... 

ДИРЕКТОР: Атанаска Ташева 

 

 

ЧЕК - ЛИСТ 2.1.3 

за самооценка 

 

 

Област: 2  ,, Училищна среда ” 
Критерий: 1 ,,Индивидуална среда на ученика” 

Показател: 3 ,, Осигурени условия за интерактивно учене “   

 

 

Уважаеми колеги, 

 

с цел оценяване работата в училището ще сме Ви благодарни да споделите 

Вашето мнение за това, дали има осигурени условия за интерактивно 

учене в гимназията, като отговорите на следните въпроси. Моля, 

отбелязвайте само по едно от посочените предложения за отговор, като 

заграждате отговорите да/не, където има такива: 

 

 

1. Има ли осигурени условия за интерактивно учене в гимназията ? 

• да 

• не 

 

2. Има ли възможности за ползване на мултимедия в процеса на 

обучение ? 

• да 

• не 

 

3. Прилагате ли в работата си интерактивни методи, например: 

ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, 

експерименти);  дискусионни (дебати, беседи, дискусии)? 
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• да   

• не   

 

4. Докладвате и обсъждате ли пред педагогически съвет и методическо 

обединение интерактивните методи, които използвате в работата си? 

• да   

• не   

 

5. Осигурени ли са възможности за ползване на мултимедия  във 

всички кабинети ? 

• да   

• не   

 

6. Имате ли възможност да ползвате интерактивни дъски и интернет? 

• да   

• не   

7. Прилагате ли и друг подходящ софтуер в процеса на обучение? 

• да   

• не   

 

8. Какви са Вашите препоръки за подобряване на условията за 

интерактивно учене във нашата гимназия ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ СЕ ОТЗОВАХТЕ НА  НАШАТА ИНИЦИАТИВА ! 

 

Изготвил:…………………/ инж. Бойко Илиев / 

      /подпис/ 

 

Председател на комисията по самооценяване: …………./инж. Елена 

Илиева/ 

                    /подпис/ 

 

Дата:…………. 
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ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

“ МАРКО МАРКОВ” с. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, обл. МОНТАНА 
п.к. 3470 ул. “Извънрегулационна “ № 1, тел/факс:  09551 2311,тел:09551 2312, тел: 09551  2443 

е-mail: gdamqnovo_m.markov@abv.bg 
 

        Утвърдил:……………………..                                           

         Директор: Атанаска Ташева 

      

СПРАВКА 3.4.1 

за оценяване на постиженията 
 

 

 Област:3 ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ     

 Критерий:4 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО   

 Показател:1 ОТНОСИТЕЛНИЯТ ДЯЛ /в % / НА ОТПАДНАЛИТЕ ОТ  ОБУЧЕНИЕ ПО 

ПРОГРАМИ  ЗА  ПОО КЪМ БРОЯ НА  ПОСТЪПИЛИТЕ В НАЧАЛОТО НА  

ОБУЧЕНИЕТО УЧЕНИЦИ 

 

Изготвил справката :……………….член на комисията по самооценяване.                                                        

        /Емил Тодоров/ 

 

Председател на комисията по самооценяване:………………. 

     /инж.Елена Илиева/ 

Дата: …………… 

 

№                                  ДАННИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

   1 

 

 Брой постъпили ученици за обучение по програми за ПОО в 

началото на учебната 2012-2013 г. 

 

       110 

 

   2 

 

 Брой отпаднали ученици от обучение по програми за ПОО в 

края на учебната 2012-2013 г. 

 

         1 

 

 

   3 

Брой постъпили ученици за обучение по програми за ПОО в 

началото на   първия срок на учебната 2013-2014 г 

 

 

       134 

 

   4 

Брой отпаднали ученици от обучение по програми за ПОО за 

първия срок на учебната 2013-2014 г. 

 

        1 

 

   5 

Процент отпаднали ученици от обучение по програми за ПОО 

към броя на постъпилите в началото на обучението. 

 

       0,9% 

 

   6 

Процент отпаднали ученици от обучение по програми за ПОО 

за първия срок на учебната 2013-2014 г.      

 

      0,75% 

 

   7 

Общо за оценявания период в % отпадналите от обучение по 

програми за ПОО към броя на постъпилите в началото на 

обучението ученици.                                                                                            

 

 

     0,83% 
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                        ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

                        „МАРКО МАРКОВ“, С.ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ОБЛ.МОНТАНА   

   
     

 Директор:     
             / Атанаска Ташева/ 
     

Област 4: Училищно партньорство  

Критерии №2: Външно партньорство  

Показател № 4 :Относителен дял в % на учениците, провели практическото си 
обучение на реални работни места при работодател 

 

                       Справка 3.4.1    
 

 

СПРАВКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В (%) НА 

УЧЕНИЦИТЕ, ПРОВЕЛИ УЧЕБНАТА И ПРОИЗВОДСТВЕНАТА 

ПРАКТИКА В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013г.  И   

2013/2014г.  
 

Учебна 

година 

ПГСС"М.Марков"

/Професия 
Клас 

Общ 

брой 

ученици 

Брой ученици, 

провели 

учебна 

практика на 

реални 

работни места 

Брой 

ученици, 

провели 

производстве

на практика 

на реални 

работни 

места 

Относителе

н дял на 

учениците, 

провели 

учебна 

практика 

на реални 

работни 

места 

Относителе

н дял на 

учениците, 

провели 

производст

вена 

практика 

на реални 

работни 

места 

2012/2013 2 3 4 5 6 7 8 

  

Монтьор на сст IХ 24 0 0 0% 0% 

Монтьор на 

сст/Лозаровинар X 23 8 8 35% 35% 

  
Монтьор на 

сст/Лозаровинар XI 18 10 10 56% 56% 

  Монтьор на сст  XII 14 0 0 0% 0% 

  Техник на сст XII 18 0 0 0% 0% 

  

Общо за 
училището  IХ-XII 97 18 18 19% 19% 

2013/2014 2 3 4 5 6 7 8 

  Монтьор на сст IХ 21 0 0 0% 0% 

  Монтьор на сст X 23 0 0 0% 0% 

  
Монтьор на 

сст/Лозаровинар XI 23 7 7 26% 26% 

  
Монтьор на 

сст/Лозаровинар XII 15 9 9 60% 60% 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

 

  

Общо за 
училището  IХ-XII 82 16 16 20% 20% 

 

Изготвил: Ангел Петров ………. 

                                              /подпис/ 

Председател на комисията по самооценяване………….инж. Елена Илиева 
                                                                                                      /подпис/ 

 

Дата……. 
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ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

“ МАРКО МАРКОВ” с. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, обл. МОНТАНА 
п.к. 3470 ул. “Извънрегулационна “ № 1, тел/факс: тел: 09551 2 443 

е-mail: gdamqnovo_m.markov@abv.bg 

 

УТВЪРДИЛ: 

Атанаска Ташева, 

Директор на ПГСС „Марко Марков” 

СПРАВКА 1.2.3 
за оценяване на постиженията   

 

Oбласт : 1 Училищен мениджмънт  

 

Kритерий : 2 Инвестиции в ПОО  

 

Показател : 3 Наличие на собствени приходи на училището 

 

Собствени приходи за 2013 г.  от   

образователни и други услуги както следва:   

- наеми  ……………………. 

- субсидии за обработваема площ ……………………. 

- реализация на продукция ……………………. 

- дарения, завещания, спонсорство ……………………. 

- по проекти ……………………. 

- такси за обучение ……………………. 

- услуги на граждани и организации ……………………. 

 ……………………. 

Други ……………………. 

ОБЩО ……………………. 

 

СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА УЧИЛИЩЕТО СА В РАЗМЕР НА …………  % ОТ 

СРЕДСТВАТА ПО ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ 

 

Изготвил справката:………………………….. 

   / Миленка Трифоновa / 

Главен счетоводител на ПГСС “ М.Марков ” 
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ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

“ МАРКО МАРКОВ” с. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, обл. МОНТАНА 

п.к. 3470 ул. “Извънрегулационна “ № 1, тел/факс:  09551 2444 

е-mail: gdamqnovo_m.markov@abv.bg 

 

Утвърдил: .......................... 

ДИРЕКТОР: Атанаска Ташева 

 

Резултати 
от анкетирането на учители, възпитатели, служители,  

ученици, родители и други 

относно: Качеството на административното обслужване 

 

/АК 1.5.7 / 

Брой анкетирани – 19 

 

Зададени въпроси 

 

Възможни 

отговори 

Брой % Качествена 

оценка 

Брой 

точки 

1.Смятате ли, че 

административното 

обслужване в училище е 

ефективно? 

 

да  18 95   

не  1 5 Незадоволи 

телна 

0 

 

  не мога да 

определя 

0 0 

2.Съществуват ли жалби, 

относно административното 

обслужване в училище?  

 

да 6 32 

не 

 

 

12 63 

Задоволи 

телна 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

  

не мога да 

определя 

1 5 

3. Ползват ли се 

възможностите на ИКТ за 

административно 

обслужване? 

 

 

 

не 2 11 

не мога да 

определя 

1 5 

да 16 84 
Добра 0,50 
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4. Притежават ли  

необходимата 

компетентност служителите, 

които осъществяват 

административното 

обслужване? 

 

не 1 5  

Задоволите

лна 

 

0,25 

не мога да 

определя 

0 0 

да 18 95  

Добра 

 

0,50 

5.Смятате ли, че 

служителите, които 

осъществяват 

административното 

обслужване са неучтиви или 

често груби? 

 

не 14 74 

не мога да 

определя 

0 0  

Задоволите

лна 

 

 

 

0,25 

 

   

да 5 26 

6. Смятате ли, че 

служителите, които 

осъществяват 

административното 

обслужване често проявяват 

раздразнителност? 

 

 

да 4 21 

не 

 

15 79  

Добра 

 

0,50 

не мога да 

определя 

0 0 

7.  Смятате ли, че 

служителите, които 

осъществяват 

административното 

обслужване са коректни, 

любезни, вежливи и 

приветливи? 

 

не 

 

1 5  

Задоволите

лна 

 

 

 

0,25 

 

   

не мога да 

определя 

0 0 

да 18 95 Много 

добра 

0,75 

8.Смятате ли, че 

административното 

обслужване : 

А) е достъпно / позволява  

бърз и надежден достъп до 

информация? 

 

 

 

да 

 

 

 

 

17 

 

 

 

90 

 

 

 

Отлична 

 

 

 

1.00 

не 2 10   
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Б) предлага полезни и лесни 

за използване инструменти ? 

 

 

 

 

 

В) се осъществява и чрез 

използване на различни 

форми на ИКТ? 

 

 

 

 

 

 

не мога да 

определя 

0 0 

Да 

 

 

18 95 Отлична 1.00 

не 1 5   

не мога да 

определя 

0 0 

да 16 85 Отлична 1.00 

не 2 10   

не мога да 

определя 

1 5 

9. Препоръки на 

анкетиранте: 

 

 

 

 

 

 

 

Мнение на обработилия резултатите за 

крайна оценка по показател 1.5.7 

Тежест по таблицата 

1.00 

Оценка 

Много добра 

0,75 

 

 

Провел анкетирането  

и обработил резултатите : …………инж.Красимир Марков          

                                        /подпис/ 

Дата : 

 

Към тази бланка се прилагат обработените анкетни карти. Те се съхраняват 

съгласно изискванията на процедура 1.5. 
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ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

“ МАРКО МАРКОВ” с. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, обл. МОНТАНА 

п.к. 3470 ул. “Извънрегулационна “ № 1, тел/факс:  09551 2444 

е-mail: gdamqnovo_m.markov@abv.bg 

 

Утвърдил: .......................... 

ДИРЕКТОР: Атанаска Ташева 

 

Резултати 
от анкетирането на колегите, 

относно изградени екипи за работа по проекти.  

  

/АК 3.5.2./ 

 

Брой анкетирани – 17 

 

 

Дескриптори 

 

 

Брой  

отго- 

вори 

 

 

% 

 

 

Качествена оценка 

 

Брой точки 

1. Няма изграден екип за 

работа по проекти 
 

0 

 

0 

 

Незадоволителна 

 

0 

2.Има поне един екип за 

работа по  проекти, но 

той не е разработил 

проект 

 

 

1 

 

 

 

6 

  

 

1,00 
Задоволителна 

 

3.Има изграден един 

екип за работа по 

проекти и програми-

национални и 

европейски, и е 

разработил поне един 

проект за годината 

 

15 

 

88 

 

Добра 

 

1,50 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

  Европейски съюз        Европейски социален фонд 

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката  

Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

4.Има има изградени два 

екипа за работа по 

проекти и програми-

национални и 

европейски, и те са 

разработили поне по 

един проект всеки   

 

1 

 

6 

 

Много добра 

 

2,00 

5.Има изградени повече 

от два екипа за работа по 

проекти и програми-

национални и 

европейски, и те са 

разработили поне по 

един проект 

 

 

0 

 

0 

 

Отлична 

 

2.50 

Предложения на 

анкетираните 

 

 

 

 

Мнение на обработилия резултатите за 

крайна оценка по показател 3.5.1. 

Тежест по 

таблицата: 

2,50 

Оценка: 

Добра 

1,50 

 

 

Провел анкетирането и обработил резултатите : ………..……Емил Тодоров        

                                                                                 /подпис/ 

Дата :…………… 

 

Към тази бланка са приложени анкетните карти. Те се съхраняват съгласно 

изискванията на процедура 3.5 . 
 
 

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

  Европейски съюз        Европейски социален фонд 

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката  

Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

“ МАРКО МАРКОВ” с. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, обл. МОНТАНА 

п.к. 3470 ул. “Извънрегулационна “ № 1, тел/факс:  09551 2444 

е-mail: gdamqnovo_m.markov@abv.bg 

 

Утвърдил: .......................... 

ДИРЕКТОР: Атанаска Ташева 

 

Резултати 
от анкетирането на колегите, 

относно изградени екипи за робота по проекти.  

  

/АК 3.5.2./ 

 

Брой анкетирани – 17 

 

 

Дескриптори 

 

 

Брой  

отго- 

вори 

 

 

% 

 

 

Качествена оценка 

 

Брой точки 

1  Няма изграден екип за 

работа по проекти 

  

 
 

Незадоволителна 

 

0 

2.Има поне един екип за 

работа по  проекти, но 

той не е разработил 

проект 

 

 

 

   1 

 

 5,9% 

  

         1,00 Задоволителна 

3.Има изграден един 

екип за работа по 

проекти и програми-

национални и 

европейски, и е 

разработил поне един 

проект за годината 

 

  

 

  15 

 

 

  88,2 

 

Добра 

 

1,50 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

  Европейски съюз        Европейски социален фонд 

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката  

Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

4.Има има изградени два 

екипа за работа по 

проекти и програми-

национални и 

европейски, и те са 

разработили поне по 

един проект всеки   

 

 

 

   1 

 

 

    

5,9% 

 

Много добра 

 

2,00 

5.Има изградени повече 

от два екипа за работа по 

проекти и програми-

национални и 

европейски, и те са 

разработили поне по 

един проект 

 

   

Отлична 

 

2.50 

Предложения на 

анкетираните 

 

 

 

 

Мнение на обработилия резултатите за 

крайна оценка по показател 3.5.1. 

Тежест по 

таблицата: 

2,50 

Оценка: 

Добра 

1,50 

 

 

Провел анкетирането и обработил резултатите : ………Емил Тодоров        

                                                                                                           /подпис/ 

 

Дата :…………… 

 

Към тази бланка са приложени анкетните карти. Те се съхраняват съгласно 

изискванията на процедура 3.5 . 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

  Европейски съюз        Европейски социален фонд 

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката  

Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 
“ МАРКО МАРКОВ” с. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, обл. МОНТАНА 

п.к. 3470 ул. “Извънрегулационна “ № 1, тел/факс:  09551 2444 

е-mail: gdamqnovo_m.markov@abv.bg 

 

Утвърдил: .......................... 

ДИРЕКТОР: Атанаска Ташева 

 

Резултати 
от проучване мнението на учителите, възпитателите и служителите, 

относно: Критерии за оценка на труда на учителите, възпитателите и 

служителите 

 

/ЧЛ 1.5.4/ 

 

Брой анкетирани – 26 

 

Зададени въпроси 

 

Възможни 

отговори 

Брой % Качествена 

оценка 

Брой 

точки 

1.Има ли разработени 

критерии за оценка на труда 

на учителите, възпитателите и 

служителите? 

 

да  23 88   

не  3 12 Незадоволи 

телна 

0 

2.Прилагат ли се 

разработените критерии за 

оценка на труда на учителите, 

възпитателите и служителите? 

 

да 23 88   

не 3 12 Задоволите

лна 

0,25 

3.Веднъж годишно ли се 

прилагат критериите за 

определяне на резултатите от 

педагогическия труд? 

 да  21 81 Добра 0,50 

 не 3 12   

4.Формулирани ли са ясно и 

прозрачно критериите за 

оценка на труда  на 

персонала? 

 да 17 65 Добра 0,50 

не 3 12   



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

  Европейски съюз        Европейски социален фонд 

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката  

Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

5.Членовете на Общото 

събрание запознати ли са с 

критерии за оценка на труда 

на учителите, възпитателите и 

служителите? 

  

да 16 62 Добра 0,50 

не 4 15   

6.Смятате ли, че комисията за 

оценка на труда на  целия 

щатен персонал работи 

обективно и безпристрастно ? 

 

да 26 100 Много 

добра 

 0,75 

не 0 0   

7.Запознати ли са членовете 

на целия щатен персонал с 

индивидуалната оценка за 

своя труд? 

 

да 26 100 Отлична 1.00 

не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Препоръки на анкетираните: 

 

 

 

Мнение на обработилия резултатите за 

крайна оценка по показател 1.5.4 

Тежест по 

таблицата 

1.00 

Оценка 

Добра 

0,50 

 

Провел проучването и обработил резултатите : …………инж.Красимир Марков  

                                                                               /подпис/ 

Дата : 

 

Към тази бланка се прилагат обработените чек - листове. Те се съхраняват 

съгласно изискванията на процедура 1.5. 
 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

  Европейски съюз        Европейски социален фонд 

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката  

Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

“ МАРКО МАРКОВ” с. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, обл. МОНТАНА 

п.к. 3470 ул. “Извънрегулационна “ № 1, тел/факс:  09551 2444 

е-mail: gdamqnovo_m.markov@abv.bg 

 

 

 

 

Утвърдил: .......................... 

ДИРЕКТОР: Атанаска Ташева 

 

 

 

 

Резултати 
от оценяването на постиженията  

относно наличие на собствени приходи на училището 

/Справка 1.2.3 / 

 

 

 

Показател 

1.2.3 

Данни  

от справката 

Качествена оценка Брой точки 

Наличие на 

собствени 

приходи на 

училището 

 

Размер на 

собствените 

приходи -14,95 % 

от средствата по 

делегирания 

бюджет 

Отлична 

/ при наличие на 

собствени приходи 

над 3% от средствата 

по делегирания 

бюджет / 

 

 

1,00 

 
 
 

Изготвил:………………..инж. Красимир Марков – член на комисията по   

самооценяването 

 

Към тази бланка се прилага справка 1.2.3. Те се съхраняват съгласно 

изискванията на процедура 1.2. 

 

mailto:gdamqnovo_m.markov@abv.bg


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

  Европейски съюз        Европейски социален фонд 

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката  

Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

“ МАРКО МАРКОВ” с. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, обл. МОНТАНА 

п.к. 3470 ул. “Извънрегулационна “ № 1, тел/факс:  09551 2444 

е-mail: gdamqnovo_m.markov@abv.bg 

 

Утвърдил: ................................. 

ДИРЕКТОР: Атанаска Ташева 

 

Обобщени резултати 
от проведеното самооценяване 

ноември 2012 – април 2014 г. 
Тяжест Област Качествена 

оценка 

Брой точки 

25 1.Училищен 

мениджмънт 
 20,15 

20 2.Училищна среда  11,45 

40 3.Обучение и учене  24,75 

15 4.Училищно 

партньорство 
   7,50 

100 Окончателна оценка от 

проведеното 

самооценяване 

 

Много добра 

 

63,85 

/ от 61 до 80 / 

 

Комисия по самооценяването:   

 

Председател: инж.Елена Илиева           ………………… 

Членове: 

                       1.инж.Красимир Марков ………………... 

                       

                       2. Пламен Цветанов           ………………... 

 
                       3.Емил Тодоров                ………………… 

 

                       4.инж.Ангел Петров        ………………… 

 

Дата: 28.03.2014 г. 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

  Европейски съюз        Европейски социален фонд 

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката  

Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

“ МАРКО МАРКОВ” с. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, обл. МОНТАНА 

п.к. 3470 ул. “Извънрегулационна “ № 1, тел/факс:  09551 2444 

е-mail: gdamqnovo_m.markov@abv.bg 

 

 

 

Утвърдил: .......................... 

ДИРЕКТОР: Атанаска Ташева 

 

   Обобщени резултати 3 
   от оценяването на постиженията 

 

Област 3  ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ 
 

Тяжест Критерии Качествена 

оценка 

Брой точки 

10,00 Учебна дейност  6,00 

5,00 Оценяване и самооценяване  2,80 

5,00 Взаимоотношения ученик-
учител; ученик-ученик 

 2,25 

10,00 Резултати от обучението  5,70 

5,00 Надграждане на знания и 
умения 

 3,00 

5,00 Педагогически постижения  5,00 

 
40 

Окончателна оценка на 
област 3 „ Обучение и 

учене ” 
 

  
24,75 

 

 

Обработил резултатите:…………………………Е.Тодоров /член на КС/ 

                      /подпис/ 
 

Настоящата бланка се прилага към обобщените  резултати  от 

оценяването на област 3  „ Обучение и учене “. 

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

  Европейски съюз        Европейски социален фонд 

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката  

Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

“ МАРКО МАРКОВ” с. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, обл. МОНТАНА 

п.к. 3470 ул. “Извънрегулационна “ № 1, тел/факс:  09551 2444 

е-mail: gdamqnovo_m.markov@abv.bg 

 

Утвърдил: ................................... 

ДИРЕКТОР: Атанаска Ташева 

Окончателни резултати 3.2 
от оценяването на постиженията 

област          3 Обучение и учене 
критерий   2 Оценяване и самооценяване 
№ Тежест Показатели Качествена 

оценка 

Брой 

точки 

1. 1.00 Използване на разнообразни 

форми за проверка и оценка 

на ученици и курсисти 

 

Много добра 

 

0,75 

 

2. 1.00 Критерии за оценяване – 

известни на учениците / 

курсистите 

Добра 

 

0,50 

 

3. 1,00 Обсег на използването на 

ИКТ при оценяването по 

учебни предмети от 

професионалната подготовка 

Задоволителна 

 
0,25 

4. 1,00 Ритмичност на оценяването Добра 0,50 

5. 0,50 Изградени умения у 

учениците за самооценяване 

по практическо обучение 

Добра 0,50 

6. 0,50 Изградени умения у 

учителите за самооценяване 
Добра 0,30 

 5,00                                                                Окончателна оценка на 

област 3 критерий 2 

 2,80 

Обработил резултатите : …………Виржиния Стоянова      

                                       /подпис/ 

Дата :…………. 

Тази бланка се съхранява съгласно изискванията на процедура 3.2. 
 

mailto:gdamqnovo_m.markov@abv.bg

