
ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО 
НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА 

 НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И 
МЕНИДЖМЪНТ – ПАЗАРДЖИК 

АНАЛИЗ 



Проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013“ 

 2008-2009 година 

 

 Препоръка на Европейския парламент и Съвета от 23 април 2008 година 

за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през 

целия живот.  

 

 Препоръка на Европейския парламент и Съвета от 18 юни 2009 за 

приемане на Европейска референтна рамка за осигуряване на качеството в 

професионалното образование и обучение. 

 

“На дълъг път се тръгва с  

първата крачка...”  



Проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013“ 

 

2009 – 2010 година 

 Заповед № РД09-1138/14.07.2009 г. на 

МОН определя критерии и показатели за 

оценяване качеството на 

професионалното образование през 

учебната 2009-2010 г.  

 

 
 

2012 година 

 Заповед № РД09-872/29.06.2012 г. 

утвърждава области, критерии и 

показатели за оценяване качеството на 

професионалното образование, които да 

са обективни и съобразени с 

Европейската референтна рамка и 

3акона за професионалното образование 

и обучение.  



Проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013“ 

 

 

 

ЕКИП: определен е със заповед на 

Директора № 3824-260/20.03.2014 година 

 

I. Цветана Христова Кулина – ПДУД за организатор на Система за управление на 

качеството в ПГИМ  гр. Пазарджик (ОСУК).  

  

ІI. Екип за разработване на документацията за въвеждане Система за управление на 

качеството в ПГИМ гр. Пазарджик: 

 1. Сашо Георгиев Йорданов - ПДУД 

 2. Вътко Сълов Червенков - ПДАВ 

 3. Мариана Йорданова Лальова – гл.счетоводител 

 4. Ирина Стоименова Христоскова – старши учител професионална подготовка 

 5. Анета Викторова Зашева –учител професионална подготовка  

 6. Николина Костадинова Лискова – старши учител професионална подготовка 

 7. Димитър Красимиров Величков – старши учител общообразователна 

подготовка 

 8. Боряна Димитрова Георгиева – старши учител общообразователна 

подготовка 

 9. Радостина Георгиева Николова – училищен психолог 

 10. Веселина Иванова Минчева – ЗАТС 



 Директор  Настоятелство Педагогически 
съвет 

 Помощник 
директор по 

учебната дейност 

Помощник директор 
административната 

дейност  

Ръководител 
изчислителен 

кабинет 

Служители  

 Младши 
учители;  
Учители 

Старши 

учители 

 Методическо 
обединение на 

класните 
ръководители  

Методически 
обединение по 

общообразовател
на подготовка  

Методически обединения 
по професионална 

подготовка  
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ДЕЙНОСТИ ПО ВЪВЕЖДАНЕТО НА 

УСУК   
      1. Политика по качеството 

 

 

 
Осигурява високо 

качество на 

обучението, в 

съответствие с 

изискванията на МОН и 

с потребностите от 

кадри на пазара на 

труда.  

Лична отговорност 

на ръководството, 

прозрачни 

управленски 

решения, 

информираност.  

Осигурява мотивираща 

среда за повишаване 

квалификацията и 

резултатите от 

текущия учебен 

процес, ДЗИ и ДИППК. 

Най-ценният ресурс  

         са хората. 



Проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013“ 

2. Вътрешни правила за осигуряване на качество на образование и обучение в 

ПГИМ-Пазарджик 

    2.1 Обхват - три групи процеси: 

 

   - управленски  -  отговорност  на  ръководството,  поетапна  подготовка  и     

                                    въвеждане  на  СУК, взаимоотношения с клиенти/ученици,  

                                    родители, персонал, граждани/; 

 

   - основни – планиране на учебната дейност, разработване на  УУП; прием;  

                           обучение и възпитание на ученици, дипломиране и   придоби- 

                           ване на СПК, повишаване на квалификацията; 

 

   - спомагателни – управление на ресурсите /финансови, материални и       

                                    информационни/. 
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3. Разработване на документацията и 

инструментариум за самоoценяване на УСУК 

– чек-листа, анкети и справки.  

 

 

4. Преглед, съгласуване и утвърждаване на 

разработените документи.  

 

 

5. Изготвяне Наръчник по качество, с 

придружаващите го процедури – 

«Управление на документи и записи», 

«Валидиране» и «Вътрешни одити».  

 

 

6. Извършване на самооценка на качеството 

на ПГИМ за учебната 2013/2014 година  

ДЕЙНОСТИ ПО ВЪВЕЖДАНЕТО НА 

УСУК   
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНОВАЦИЯТА 

 

Въвеждането на УСУК ще гарантира качеството на предлаганата 

образователна услуга чрез използване на осемте принципа, основни за 

стандарт ISO 9001:2008: 

 1.Ориентация към потребителя.  

 2.Лидерство на ръководството.  

 3.Приобщаване на хората.  

 4.Процесен подход.  

 5.Системен подход на управление.  

 6.Непрекъснато подобряване.  

 7.Вземане на решения, основани на факти.  

 8.Взаимноизгодни отношения с партньорите.  
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1. Повишаване качеството на знанията и 

уменията на учениците, водещо до 

тяхната по-добра и по-бърза реализация.  

2. Създаване на нагледност и прозрачност 

на управлението на процесите, 

отговорностите и документооборота в 

училище и концентриране на вниманието 

върху съществените проблеми.  

ПОЛЗИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА УСУК 

3. Създаване на алгоритъм на процесите и определяне на отговорностите и 

мястото на всеки от колектива. 

4. Подобряване на потока от информация в училището и нейното 

целенасочено и пълноценно използване.  

5. Създаване на увереност у всеки служител и позитивна атмосфера за 

оценяване на индивидуалната инициатива, разумния риск и конструктивното 

мислене.  

6. Постигане на синхрон в работата на екипите.  

7. Повишаване рейтинга на училището сред другите в региона и страната.  
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Целта на дейността на Професионална гимназия по икономика  и 

мениджмънт е: 

• формиране на личности с висока интелектуална подготовка и 

култура, с изразено гражданско съзнание и поведение, 

способни за ефективна обществена и професионална 

реализация; 

• възпитание и обучение според ДОИ и стандартите на 

Европейския съюз в духа на демократичните ценности; 

• адекватно ориентиране в динамично променящия се 

съвременен свят и създаване на високоотговорно поведение 

за участие в обществения живот; 

• усвояване и формиране на общочовешки и национални 

ценности, професионални умения, развитие на 

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 



Учениците, техният успех и техните постижения в усвояване на знания,  

умения и компетентности   по изучаваната професия/ специалност; 

 

Учителите, които провеждат  висококачествен и ефективен 

образователен  процес; 

 

Равните възможности   за нашите ученици,    уважаване на тяхната 

индивидуалност,  развиване на   най-доброто у тях;    

 

Доверието  едни на други за това, че използваме открита и прозрачна 

процедура  спрямо всички ученици;    

 

Насърчаването към обучение   през 

 целия  живот  чрез създаване на  

умения и нагласа за самооценка, жела- 

ние и отговорност за непрекъснато  

професионално развитие; 

  

Сътрудничеството    с други    

професионални гимназии, висши училища, стопански организации–

партньори, родителска общност, общественост и др. 

   



Проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013“ 

КАЧЕСТВОТО 

или за 

смелостта да 

се видим 

такива каквито 

сме  



 

 

 Даде отговор на въпроса: ”Къде сме 

ние?”;  

 

 Даде обща представа за всички 

дейности в училище;  

 

 Идентифицира добрите практики;  

 

 Очертае областите, които се 

нуждаят от подобрение;  

 

 Мотивира колектива за 

осъществяване на качествено ПОО;  

 

 Създаде убеждение, че 

управлението на качеството е 

инструмент за ефективност.  

 

ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ ОТ САМООЦЕНЯВАНЕТО 

- ДА:  



Критерии Максимум 

точки 

2012/2013 2013/2014 
  

област 1: Училищен 

мениджмънт   

25 23,35 22,25 
  

област 2: Училищна среда  20 16,00 14,80   

област 3: Обучение и 

учене 

40 37,35 37,65 
  

област 4: Училишно 

партньорство  

15 10,90 11,40 
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25 
23.35 

22.25 

20 

16 
14.8 

40 

37.35 37.65 

15 

10.9 11.4 

Брой точки по области за самооценяване 



Общ брой 

точки за всички 

области 

Общ брой 

точки за всички 

области 

2012/2013 

Общ брой 

точки за всички 

области 

2013/2014 

  

 

100,00 

 

 

87,60 

 

86,10   



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 – ниско/ слабо 

 

 

100 
86.1 

Общ брой точки от всички области 

Максимален брой точки 

Общ брой точки за 
всички области 
2013/2014 

СКАЛА НА КРАЙНАТА 

ОЦЕНКА от 

самооценяването на 

професионалното 

образование и обучение в 

ПГИМ-Пазарджик 



 

Максимум 

 

Самооценка ПГИМ 
  

 

94,50 

 

 

84,60   







Критерии Максима
лен брой 

точки 

Брой 
точки 

2012/2013 

 

Брой 
точки 

2013/2014 

 

Доказателствен материал 

  

Система за 
осигуряване 
качеството на ПОО 

9,50 9,50 9,25 Система за осигуряване на качество на 

ПОО; План на комисията по качество на 

ПОО; График за провеждане на дейностите 

от плана.  

  

Инвестиции в ПОО 4,00 3,25 3,25 Училищни проекти – доклад-анализи на МО 

и УК; Национални и европейски програми – 

получено финансиране;  Вътрешни правила 

и процедури за изпълнение на бюджета; 

Собствени приходи – изпълнение на 

бюджета.  

  

Квалификационна 
дейност 

2,50 2,30 1,65 План за квалификационната дейност;  

Доклад-анализ на УК .   

Нормативно 
осигуряване 

3,00 3,00 2,90 Изградена интернет мрежа в ПГИМ, 

компютърни кабинети, публикувани 

документи в сайта на училището и на 

хартия в кабинета на ПДУД, констативни 

протоколи от проверки . 

  

Училищен персонал 6,00 5,30 5,20 Утвърдени правила, процедури, критерии 

за назначаване, съкращаване, работна 

заплата, делегиране на права, протоколи 

от заседания на МО, УК, ПС.  

  

Общо за област 
“Учил.мениджмънт” 
 

 

25,00       23,35                22,25 
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Област "Училищен мениджмънт" 

Брой точки 2012/2013  Брой точки 2013/2014  



Критерии Максимален 
брой точки 

Брой 
точки 

2012/2013 

 

Брой 
точки 

2013/2014 

 

Доказателствен материал 

  

Индивидуална 
среда на 
ученика 

4,50 3,50 3,50 Годишен план за дейността на училището;  

Годишен план на МО на кл. ръководители;  

Доклад-анализи на МО, УК, констативни 

протоколи от педагогически контрол на 

директора и ПДУД.  

  

Училището като 
социално място 
 

6,50 4,55 3,75 Правилник за дейността на ПГИМ; план на 

УК за превенция на противообществените 

прояви на учениците; Правила и дейности за 

превенция и разрешаване на конфликти; 

Архив на училищни рекламни брошури, 

училищния сайт.  

  

Материално-
техническа база 
 

9,00 7,95 7,75 Видео наблюдение и охрана; 

Инвентаризационни описи; Договори за 

дарение; Разходооправдателни документи 

за закупени материално-технически 

средства.  

  

Общо за област 
“Училищна 
среда” 
 

20,00 16,00 14,80 
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Област "УЧИЛИЩНА СРЕДА" 

Брой точки 2012/2013  Брой точки 2013/2014  



Критерии Максимален 
брой точки 

Брой точки 
2012/2013 

Брой точки 
2013/2014 

Доказателствен материал 

Учебна дейност 10,00 9,50 9.50 Годишни разпределения по учебни предмети; 

Констативни протоколи от педагогическия и 

административен контрол на директора и 
ПДУД.  

Оценяване и 
самооценяване 

5,00 3,55 3.90 Констативни протоколи от педагогическия и 

административен контрол на директора и 

ПДУД; Карта за самооценка на учителя; 

Информации от педагогическите съвети за 

анализ на входно-изходните нива по учебни 
предмети; ритмичност на изпитванията. 

Взаимоотношения ученик-
учител; ученик - ученик 

5,00 4,80 4.75 Констативни протоколи от педагогическия и 

административен контрол на директора и 

ПДУД; Анкета с родителите; Отчети на 

педагогическия съветник и учлищния 
психолог.  

Резултати от обучението 10,00 10,00 10,00 Доклади на класния ръководител (успех, 

отсъствия, наказания); Доклад на ПДУД за ДЗИ 

и ДИ за ПК; Грамоти и награди на ученици от 

състезания олимпиади, конкурси (училищни, 
общински, регионални,национални)  

Надграждане на знания и 
умения 

5,00 4,50 4.50 Констативни протоколи от педагогическия 

контрол на директора и ПДУД; Доклади на 

председателите на МО от проведени 
състезания и конкурси )  

Педагогически постижения 5,00 5,00 5.00 Доклад на УК за квалификационна дейност; 

Грамоти на ученици от състезания и конкурси. 
 

Общо за област “Обучение 
и учене” 
 

40,00 37,35 37,65 
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Педагогически 
постижения 

9.50 

3.55 

4.80 

10.00 

4.50 

5.00 

9.50 

3.90 

4.75 

10.00 

4.50 

5.00 

Област "Обучение и учене" 

Брой точки 2012/2013 Брой точки 2013/2014 



Критерии Максимален 
брой точки 

Брой 
точки 

2012/2013 

Брой 
точки 

2013/2014 

Доказателствен материал 

Партньорство между 
преките участници в 
училищното 
образование 
 

7,50 6,00 6,10 Документация на МО, УК; 

Доклади на МО; Доклади на 

класните ръководители за 

проведени родителски срещи и 

тяхната посещаемост; анкети с 

родители и интервюта с 

представители на училищни 

партньори – работодатели от 

производствената практика на 

11 клас 

Външно партньорство 
 

7,50 4,90 5,30 Сключени договори за 

провеждане на производствена 

практика на ученици на реални 

работни места; Протоколи от 

ДИ за ПК; Договори за дарения 

  

 

Общо за област 
“Училищно 
партньорство” 

15,00 10,90 11,40 
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Област "Училищно партньорство" 

Партньорство между преките участници в училищното образование 

Външно партньорство 



В област Училищен мениджмънт: 

 

• Да се  работи по увеличаване собствените приходи на гимназията; 

• Да се подобри квалификационната дейност за педагогическия 

персонал на вътрешноучилищно ниво. 

 

 

В област Училищна среда: 

 

• Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности; 

• Внедряване на интерактивна дъска в обучението като  

разнообразен интерактивен метод; 

• Подобряване на възможността над 81% осигуреност с материали и 

консумативи за общообразователна и професионална подготовка; 

• Осигуряване на функционално място на учителя - достъп до 

интернет и до актуална литература. 

 



 

В област Обучение и учене: 

 

• Повишаване обсега на използването на ИКТ при оценяването по 

учебни предмети от общообразователна и професионална 

подготовка.; 

•Подобряване на вече изградените умения на учениците за 

работа в екип. 

 

В област Училищно партньорство: 

• Повишаване на средната посещаемост на родителите на  

родителска среща над 60%, както и допълнителна работа и връзка 

с родителите чрез провеждане на проучвания чрез анкети, 

интервюта и др.   

• Повишаване сътрудничеството със социални партньори при 

разработване на концепции, реални работни места, вътрешно-

нормативни документи, предложения, мнения, становища за 

съвместни проекти, модернизиране на материалната база на 

гимназията. 



 Преглед, съгласуване и утвърждаване на разработените документи 

на УСУК;  

 Попълване на записите, свързани с управлението на документите и 

записите на УСУК – съгласно процедура „Управление на документи и 

записи“;  

Попълване на записите по планиране и подготовка на вътрешните 

одити на УСУК;  

 Практическо обучение на вътрешни одитори на УСУК;  

 Попълване на записите, изисквани от Наръчника по качество;  

 Провеждане на вътрешен одит на УСУК;  

 Провеждане на преглед от ръководството.  

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВЪВЕЖДАНЕТО НА 

УСУК:  



• има ясна визия за основните задачи 

на ПОО;  

 

• управленският екип се ангажира да 

участва в създаването на училищна 

система за управление на качеството; 

  

• служителите имат автономност при 

изпълнение на задълженията си;  

 

• има диалог и взаимно уважение на 

всички нива между колегите.  

НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ СЕ ПОЛУЧАВАТ, КОГАТО:  



Благодаря за 

вниманието ! 


