


 
 Средна възраст педагогически специалисти: 51 
 Съотношение по пол: 1/1 
 Административно-помощен персонал – 9 
 Висше-бакалавър – 1 
 Средно специално – 4 
 Средно – 2 
 Основно – 2 
 Средна възраст на административно-помощния персонал: 51 
 Съотношение по пол: 3/6 
 
 Материални ресурси:  
 Недвижимо имущество: 

– учебна сграда – 1 брой – 1942 
– учебни работилници корпус А – 1 брой – 1965 
– учебни работилници корпус Б – 1 брой – 1971 
– автосервиз – 1 брой – 1982 
– склад за материали – 1 брой – 1971 
– сграда ковачно – 1 брой – 1968 
– физкултурен салон – 1 брой 1966 
– земя – 1942 
 
Движимо имущество: 
Автомобили: 

- Жук – 1 брой 
- Пежо – 1 брой 
- Ситроен – 1 брой 
Финансови ресурси: 
Издръжка на един ученик от направление транспорт: 2142,00 лв. 
Издръжка на един ученик от всички останали направления: 1653,00лв. 
Издръжка на един ученик от задочна форма на обучение: 797,00 лв. 
Издръжка на един ученик от самостоятелна форма на обучение: 320,00 лв. 
Добавка за подобряване на материално-техническата база в училището за ученик 

в дневна форма на обучение: 25,00 лв. 
Средства за извънучилищни и извънкласни дейности на ученик: 14,00 лв. 
 
Средна работна заплата на педагогически персонал: 495,00 лв. 
Средна работна заплата на непедагогически персонал: 354,00 лв. 
Общо средна работна заплата: 437,00 лв. 
 
Източници на приходи: делегиран бюджет; производство; квалификационни 

курсове и средства от участие в Национални програми: „Оптимизация на училищната 
мрежа”; „С грижа за всеки ученик”, „Без свободен час”; Проекти: „Да направим 
училището привлекателно за младите хора – УСПЕХ”; „Квалификация на 
педагогическите специалисти”; „Ученически и студентски практики”.  

  
 ІV. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване: 
  

ОБЛАСТИ И КРИТЕРИИ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО: 
ОБЛАСТ 1: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 25 точки 



Критерии:  
1. Система за осигуряване качество на ПОО – 9,50 точки 
2. Инвестиции в ПОО – 4 точки 
3. Квалификационна дейност – 2,50 точки 
4. Нормативно осигуряване – 3,00 точки 
5. Училищен персонал – 6,00 точки 
ОБЛАСТ 2:УЧИЛИЩНА СРЕДА – 20 точки 
Критерии: 
1. Индивидуална среда на ученика – 4,50 точки 
2. Училището като социално място – 6,50 точки 
3. Материално-техническа база – 9,00 точки 
ОБЛАСТ 3: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ – 40 точки 
Критерии: 
1. Учебна дейност – 10 точки 
2. Оценяване и самооценяване – 5 точки 
3. Взаимоотношения учени-учител; ученик-ученик –5 точки 
4. Резултати от обучението – 10 точки 
5. Надграждане на знания и умения – 5 точки 
6. Педагогически постижения – 5 точки 
ОБЛАСТ 4: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО – 15 точки 
Критерии:  
1. Партньорство между преките участници в училищното образование – 7,50 

точки 
2. Външно партньорство – 7,50 точки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 V. Резултати от самооценяването: 
     Оценки по области и критерии получени при осредняване на резултатите от 
извършено анкетиране на педагогически и непедагогически персонал. 
 

    ОБЛАСТ 1: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 14.9 точки(59.6% от 
макс.брой.                                                                                                                                        
Критерии: 

1.Система за осигуряване качество на ПОО – 5 точки (53% от макс.брой) 
2.Инвестиции в ПОО – 2.5 точки (63% от макс.брой) 
3.Квалификационна дейност – 1.55 точки (62% от макс.брой) 
4.Нормативно осигуряване – 2.1 точки (70% от макс.брой) 
5.Училищен персонал – 3.75 точки (63% от макс.брой) 
ОБЛАСТ 2:УЧИЛИЩНА СРЕДА – 10.75 точки(54% от макс.брой) 
Критерии: 

СКАЛА НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА 
 
                     От 81 до 100 точки – изключително 
                     От 61 до   80 точки – много добро 
                     От 41 до   60 точки – добро 
                     От 21 до   40 точки – средно 
                     Под 20 точки – ниско/слабо 



1.Индивидуална среда на ученика – 2.5 точки (56% от макс.брой) 
2.Училището като социално място – 3.5 точки (54% от макс.брой) 
3.Материално-техническа база – 4.75 точки (53% от макс.брой) 
ОБЛАСТ 3: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ –23.65 точки(59% от макс.брой) 
Критерии: 
1.Учебна дейност – 7.5 точки (75% от макс.брой) 
2.Оценяване и самооценяване – 2.55 точки (51% от макс.брой) 
3.Взаимоотношения учени-учител; ученик-ученик – 3 точки (60% от макс.брой) 
4.Резултати от обучението – 4.1точки (41% от макс.брой) 
5.Надграждане на знания и умения – 3 точки(60% от макс.брой) 
6.Педагогически постижения – 3.5 точки (70% от макс.брой) 
ОБЛАСТ 4: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО – 8.1 точки (54% от макс.брой) 
Критерии:  
1.Партньорство между преките участници в училищното образование – 3.3 точки 
(44% от макс.брой) 
2.Външно партньорство – 4.8 точки(64% от макс.брой) 
 
Общо брой точки 57.4 
 
Крайна обща оценка  ДОБРА. 

 
 
 VІ. Анализ на получените резултати: 

ОБЛАСТ 1: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 14.9 точки(59.6% от 
максимален брой)-ДОБРА оценка спрямо приетата скала за оценяване. 

     Най-слаб критерий в тази област е системата за осигуряване качество на 
ПОО.Може би причина за това е, както липсата в нормативната уредба на народната 
просвета точно определение за качество на ПОО, така и обстоятелството, че някои от 
показателите по този критерий не са били изисквани досега от професионалните 
гимназии.Необходимо е да се създаде вътрешна система за осигуряване на качество, 
както и механизъм за ранно предупреждение за различни рискове.В началото на 
годината бе разработена училищна програма за повишаване качеството на предлаганото 
ПОО, но малка част от дейностите на педагогическия персонал бяха съобразени с нея. 
 

ОБЛАСТ 2:УЧИЛИЩНА СРЕДА – 10.75 точки(54% от максимален брой)-
ДОБРА оценка. 

      Създадени са възможности за различни форми на извънкласни дейности, в 
които могат да участват над 20% от общия брой ученици. Информацията е сведена до 
всички ученици. През учебната година 16 ученика се включиха в проект ,,ДА 
НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”, 13 ученика 
работиха по проект ,,УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” и 7 ученика по Национална 
програма ,,С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”. В училището са осигурени условия за 
ползване на медия в процеса на учене. През годината училището работи по Национална 
програма ,,ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 
УЧИЛИЩЕ” и бе оборудван нов компютърен кабинет. Предвидени са мерки за 
адаптиране на ученика към училищната среда, но има какво да се желае по отношение 
на реализираните дейности. 

     Предвидени са дейности за превенция и разрешаване на конфликти. 
Провеждат се индивидуални срещи и групова работа с проблемни ученици. През 
учебната година се поддържа динамичен училищен сайт с актуална информация. 



Изготвяни са табла и рекламни материали свързани с дейността на 
училището.Публикувани са информационни материали в местната преса. 

     Материално-техническата база е на добро ниво. Обособена е рампа към 
главния вход на училището и санитарно помещение за специални потребности на 
ползващите ги. Осигурени са камери за наблюдение в коридорите, както и 
пропускателен режим на главния вход на училището. Класните стаи, кабинетите, 
коридорите и санитарните възли се поддържат чисти и в добър естетичен вид. 
Занятията по професионална подготовка се провеждат в обособени кабинети с 
необходимото оборудване. Учебният процес е с добра осигуреност по отношение на 
материали и консумативи за общообразователна и професионална подготовка.Учебните 
работилници се нуждаят, както от външен ремонт, така и от осъвременяване на 
оборудването в тях. 

Учители, ученици и служители имат осигурен достъп до интернет. 
 

ОБЛАСТ 3: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ –23.65 точки(59% от максимален брой)-
ДОБРА оценка. 
       Учителите са с много добри умения за подготовка и планиране на уроците, 

проявяват необходимата гъвкавост и творчество. Имат точно и ясно формулирани 
критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците. Ритмично се оценяват 
чрез устни и писмени изпитвания постиженията на учениците. На този етап няма 
създадени възможности за он-лайн оценяване. До 60% от учениците могат обективно да 
оценяват работата си. В училището има изградени много добри взаимоотношения 
между учители и ученици.Учениците са с добри умения за екипна работа на ниво 
клас.Въпреки полаганите усилия за повишаване на качеството на ПОО, средния 
годишен успех на учениците от дневна и задочна форма на обучение е  ДОБЪР (З.58). 
Носителите на слаби оценки понижаващи средния годишен успех са ученици не 
посещаващи редовно учебни занятия поради социални и семейни причини. Средния 
успех на зрелостниците на ДЗИ за учебната 2012/2013год. е СРЕДЕН (3.21)-с 0.97 по-
нисък от средния за областта, а от ДКИ -ДОБЪР (3.60). 

По отношение надграждането на знания и умения у учениците, може да се даде 
ОТЛИЧНА оценка. През годината бяхме домакини и организатори на две състезания. 
На Националното състезание ,,Най-добър техник в машиностроенето ” се класирахме 
отборно на ІІ място, на индивидуалните класирания заехме ІІ и ІV място. На  
Регионалното състезание ,,Най-добър млад водач и монтьор на МПС” се класирахме на 
І място отборно и на І и ІІІ място индивидуално. Отбора на училището взе участие в 
Националното състезание ,,Най-добър млад водач и монтьор на МПС”и се класира на 
ІІІ място отборно и ІV място индивидуално. Наш ученик се класира на ІІ място на 
Регионалната олимпиада по техническо чертане и се представи достойно на 
Национално ниво. Разбира се, че тук не можем да подминем и да не споменем заслугата 
на техните учители за постигнатите резултати. Освен, че развиват уменията на тези 
даровити ученици, те повишават соята квалификация, чрез участие в квалификационни 
курсове на педагогическите специалисти, както на Регионално, така и на Национално 
ниво. 

 
         ОБЛАСТ 4: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО – 8.1 точки (54% от 

максимален брой)- ДОБРА оценка 
      В училището са създадени методически обединения по ,,Общообразователни 

предмети” и по ,,Професионална подготовка”с изработени планове за действие. Всички 
учители са ангажирани през годината с изпълнение или участие в 
дейностите.Училищното ръководство подпомага работата на методическите 



обединения и извършва контрол върху дейността им. По-слаба е връзката между 
методическите обединения и ученическото самоуправление.През учебната година са 
проведени планираните родителски срещи на които са присъствали около 40 % от 
родителите. За подпомагане на училището, както в учебно-производствената дейност, 
така и финансово е необходимо изграждане и регистриране на училищно 
настоятелство. 

       Ръководството на училището комуникира с експертите от РИО, органите на 
изпълнителната власт и местното управление.Заповедите и предписанията се 
изпълняват винаги в срок. Класните ръководители своевременно информират 
родителите и Агенцията за закрила на детето за възникнали проблеми. Училището 
участва в почти всички събития организирани от общината. 

      Завършващите ПТГ ,,В. Левски” намират успешна реализация по 
придобитата професионална квалификация на пазара на труда. Анкетираните 
работодатели дават много добра оценка, както на работещите при тях наши 
възпитаници, така и на стажуващите ученици. Не малка част от завършилите 
продължават професионалната си подготовка във висши учебни заведения. План-
приема на училището се определя изцяло от нуждите на пазара на труда и желанието на 
работодателите. Тук е мястото да се отбележи, че трудното осъществяване на приема 
през последните години се дължи изключително на демографската криза, както в 
областта, така и в цялата страна. 
       
 VІ.1. Постижения и добри практики в гимназията: 
 

       Областта обучение и учене по традиция е приоритет за професионалната ни 
гимназия. Като добра практика изградена и утвърдена през годините е допълнителната 
работа на учителите от професионалната подготовка с даровити и талантливи ученици 
за надграждане на техните знания и умения. Нашите ученици ежегодно заемат 
призовите места на олимпиадите по техническо чертане, на Регионалните и 
Национални състезания - ,,Най-добър млад водач и монтьор на МПС” и ,,Най-добър 
техник в машиностроенето”. 

      Началото на състезанието ,,Най-добър техник в машиностроенето”, бе 
поставено в ПТГ ,,В. Левски” със съдействието на Фондация ,,Милен Григоров”. От 
2007 год. то прераства в Национално състезание. 
      Въпреки намаления състав, както на ученици, така и на учители и служители, 
училището ни работи по почти всички предлагани от МОН проекти и Национални 
програми а именно: 
 
      1. ,,Да направим училището привлекателно за младите хора” 
      2. ,,Ученически практики” 
      3. ,,Квалификация на педагогическите специалисти” 
      4. ,,Оптимизация на училищната мрежа” модул ,,Оптимизиране на вътрешната 
структура на училищата” 
      5. ,,На училище без отсъствия” мярка ,,Без свободен час” 
      6. ,,С грижа за всеки ученик” модул ,,Осигуряване на обучение на талантливи 
ученици за участие в ученическите олимпиади” 
      7. ,,Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” 
 

  Гимназията дава възможност за придобиване на допълнителна 
правоспособност, както на учениците, така и на  обучавани възрастни (курсисти) за: 
 



- Ръчно електродъгово и МИГ/МАГ заваряване 
- Работа с електрокари и мотокари в предприятията 
- Машинист на котли с високо налягане ІІІ степен 

 
 
 VІ.2. Области, нуждаещи се от подобрение: 
 

   Въз основа на анализа на събрания доказателствен материал може да се 
направи извод, че във всяка една от оценяваните области има какво да бъде създадено, 
доразвито или запазено. През следващата учебна година е необходимо да се обърне 
особено внимание на следните показатели: 
 

- вътрешна система за осигуряване качеството на ПОО 
- механизъм за мониторинг и контрол 
- механизъм за ранно предупреждение за различни рискове 
- насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности, спортна и 

туристическа дейност 
- осигуряване на условия за интерактивно учене 
- осъвременяване на материалната база и оборудването в специализираните 

кабинети и учебни работилници 
- планиране и използване на ИКТ в урока 
- участие на родители в дейностите на училището 
- създаване на училищно настоятелство 
- взаимодействие с работодателите и обществеността 
- информация за дейността на училището в медии, телевизия и интернет 

 
 VІІ. Приоритети за следващо самооценяване: 
 
 

     Основната цел е да подготвяме учениците за учене през целия живот, като 

предоставяме качествено професионално образование, отговарящо на световните 

тенденции. Качественото образование дава възможност на младите хора за по-добра 

реализация и конкурентноспособност на пазара на труда, както  и лична 

удовлетвореност. Възпитателната дейност изгражда у учениците съпричастност към 

проблемите, както на училището, така и на обществото. 

 

 ППррииооррииттееттнноо  ннааппррааввллееннииее  11..  

 Повишаване на качеството на професионалното образование и обучение; 

 ППррииооррииттееттнноо  ннааппррааввллееннииее  22..  

 Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на 

учителите. 

 ППррииооррииттееттнноо  ннааппррааввллееннииее  33. 

 Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище. 



 ППррииооррииттееттнноо  ннааппррааввллееннииее  44..  

 Осигуряване на равен достъп до качествено образование. 

 ППррииооррииттееттнноо  ннааппррааввллееннииее  55..  

 Удовлетворяване на образователните потребности на даровити и изоставащи 

ученици. 

 ППррииооррииттееттнноо  ннааппррааввллееннииее  66..  

 Предотвратяване на преждевременното напускане на училище. 

 ППррииооррииттееттнноо  ннааппррааввллееннииее  77..  

 Взаимодействие с родителската общност, училищното настоятелство и бизнеса в 

региона. 

 ППррииооррииттееттнноо  ннааппррааввллееннииее  88..  

 Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците. 

 ППррииооррииттееттнноо  ннааппррааввллееннииее  99..  

 Изпълнение на Националната стратегия за „Учене през целия живот”. 

 ППррииооррииттееттнноо  ннааппррааввллееннииее  1100..  

 Участие в национални и европейски програми и проекти. 

 ППррииооррииттееттнноо  ннааппррааввллееннииее  1111..  

 Осъвременяване на традициите във възпитателната дейност в мултиетническа 

среда. 

 ППррииооррииттееттнноо  ннааппррааввллееннииее  1122  

 Подобрение във външната и вътрешната среда на училището. 

 
 VІІІ. Резюме от доклада: 
 
 1. Обща оценка за дейността през изминалата учебна година- ДОБРА 
 2. Постижения за гимназията: 

- подготовка и достойно представяне на ученици на олимпиади, Регионални и 
Национални състезания; 

- участие в проекти и Национални програми: 
 ,,Да направим училището привлекателно за младите хора” 
 ,,Ученически практики” 

             ,,Квалификация на педагогическите специалисти” 
              ,,Оптимизация на училищната мрежа” модул ,,Оптимизиране на вътрешната 
структура на училищата” 
            ,,На училище без отсъствия” мярка ,,Без свободен час” 
            ,,С грижа за всеки ученик” модул ,,Осигуряване на обучение на талантливи 
ученици за участие в ученическите олимпиади” 
            ,,Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” 

  - възможност за придобиване на допълнителна правоспособност, както на 
учениците, така и на  обучавани възрастни (курсисти) за: 



 
Ръчно електродъгово и МИГ/МАГ заваряване 
Работа с електрокари и мотокари в предприятията 
Машинист на котли с високо налягане ІІІ степен 
 
3. Показатели, нуждаещи се от подобрение: 

 
- вътрешна система за осигуряване качеството на ПОО 
- механизъм за мониторинг и контрол 
- механизъм за ранно предупреждение за различни рискове 
- насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности, спортна и 

туристическа дейност 
- осигуряване на условия за интерактивно учене 
- осъвременяване на материалната база и оборудването в специализираните 

кабинети и учебни работилници 
- планиране и използване на ИКТ в урока 
- участие на родители в дейностите на училището 
- създаване на училищно настоятелство 
- взаимодействие с работодателите и обществеността 
- информация за дейността на училището в медии, телевизия и интернет 

 
4. Приоритети за следващо самооценяване 
 
Повишаване на качеството на професионалното образование и обучение; 

Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на 

учителите. 

Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище. 

Осигуряване на равен достъп до качествено образование. 

Удовлетворяване на образователните потребности на даровити и изоставащи 

ученици. 

Предотвратяване на преждевременното напускане на училище 

Взаимодействие с родителската общност, училищното настоятелство и бизнеса в 

региона. 

Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците. 

Изпълнение на Националната стратегия за „Учене през целия живот”. 
Участие в национални и европейски програми и проекти. 
Осъвременяване на традициите във възпитателната дейност в мултиетническа 

среда. 

Подобрение във външната и вътрешната среда на училището. 

 
 
 
 



 



 


