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УТВЪРДИЛ: 
ДИРЕКТОР  
НЕЛИЯ ЙОЧЕВА    

 

ДОКЛАД 
НА КОМИСИЯТА ПО САМООЦЕНЯВАНЕ В 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, 
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  „НИКОЛА ФИЧЕВ”  

За учебната 2013/2014година 

1. Цел на самооценяване 

     Да направи оценка на осъществяваното професионално образование и обучение в 

гимназията спрямо действащите стандарти като използва процеса на самооценяване 

и по този начин да се идентифицират проблемните области, да се предприемат 

съответните мерки и действия, да се насърчи екипът на училището към 

усъвършенстване на качеството на предлаганото професионално образование и 

обучение на учениците. 

2. Обща информация за условията, при които работи 
Професионална гимназия по строителство, архитектура и 
геодезия „Никола Фичев” 

В Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Никола 

Фичев” се обучават 201 ученици към дата 30.06.2014г. в дневна форма на обучение 

в следните специалности: 

Професия Специалност 
Професионално 
направление 

Брой 
паралелки 

Брой 
ученици 

582010 
СТРОИТЕЛЕН 
ТЕХНИК 

5820101 
СТРОИТЕЛСТВО 
И 
АРХИТЕКТУРА 

582 
СТРОИТЕЛСТВО  
  

7 142 

214010 
ДИЗАЙНЕР 

2140106 
ИНТЕРИОРЕН 
ДИЗАЙН 

214 
ДИЗАЙН 

3 59 

522010 
ЕЛЕКТРОТЕХ- 
НИК 

5220109 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ИНСТАЛАЦИИ 

522 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
И ЕНЕРГЕТИКА 

  

 

      Училището предлага възможност за самостоятелна форма на обучение,  в нея се 

обучават 7 ученици в следните специалности:  

- Строителство и архитектура  

- Електрически инсталации 

- Геодезия  



 

3. Налични ресурси 

 

3.1.  Човешки ресурси  
-          23 учители - всички учители в училище са правоспособни по учебни предмети, от 

тях четирима са с V ПКС, двама с ІV ПКС и двама с ІІ ПКС; средната възраст на 

педагогическия екип е 50 години, като 8 % от тях са над 60 години. 

-           4 служители в администрацията 

-      7  души обслужващ персонал  

 

3.2.  Материални ресурси: 
    В сградата на училището са разположени 9 учебни кабинета , два от тях са обособени 

като компютърни . Кабинетите са в добро състояние, но е необходимо модернизиране. 

Училището разполага с две презентационни зали, актова зала и ателиета по скулптура и 

изобразително изкуство. 

  Гимназията има физкултурен салон, наскоро ремонтиран, и спортни площадки. 

Практическото обучение по специалностите  се провежда в  четири специализирани 

учебни работилници.  

 

3.3.  Финансови ресурси 
-          издръжка на един ученик от специалност „Строителство и архитектура”  1700 лв. 

-          издръжка на един ученик от специалност „Интериорен дизайн” 2350 лв. 

-          средна работа заплата в училището – 675 лв. 

-          средна работа  заплата за педагогически персонал  - 765 лв. 

-          средна работа  заплата за административен персонал  - 491 лв. 

-          средства от собствени приходи  /от наеми/ – 350 лв. 

 

4. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване. 

4.1.Изследвани области 
Училищна среда 

 
4.3. Скала на крайната оценката 
- от 81 до 100 % – изключително 

- от 61 до 80 % – много добро 

- от 41 до 60 %– добро 

- от 21 до 40 % – средно 

- под 20% – слабо 

 

5. Резултати от самооценяването 
 

5.1. Оценка по области 
 

Област 
 

Оценка на ПГСАГ 
„Никола Фичев”– 
 

Максимална 
оценка 
(брой точки) 
 

Относителна 
тежест на 
получената оценка 
(%) 

Училищна среда 12.20 20 
 

61% 

 

 

 



5.2. Оценка по критерии 
 

 

Критерии Максимална оценка 

 (брой точки) 

Обща оценка на ПГСАГ 

„Никола Фичев”  

(брой точки) 

Индивидуална среда на 
ученика 

4.50 2.75 

Училището като 
социално място 

6.50 3.00 

Материално-техническа 
база 

9.00 6.45 

Общо за областта 20 12.20 

6. Резултати и анализ от самооценяване на области и критерии, нуждаещи се от 
подобрение през 2013/2014 година: 

От област УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ- Нормативно осигуряване- осигурен е 

достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба във всички точки на 

територията на училището чрез безжичен интернет-подобрение с  0,40 т. Общ брой 

точки за критерий Нормативно осигуряване - 2,90т. 

-Училищен персонал- Ясните и прозрачни правила и процедури за назначаване и 

съкращаване на персонала се оповестяват предварително. Директорът да запознава 

колектива с решенията от консултациите с представители на синдикатите по чл 7, ал2 

от КТ подобрение с  1,00 т.  Общ брой точки за критерий Училищен персонал – 5,45т. 

От област ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ –Учебна дейност- подобрена е работата по 

включването на учениците при преподаването на новия урок. Учителите търсят по-

активно обратна връзка с тях – подобрение  с 1,50 т. Общ брой точки за критерий 

Учебна дейност – 9.00 т. 

-Оценяване и самооценяване- при оценяване на учебни предмети от професионалната 

подготовка се използва ИКТ- подобрение с 1,00т. Общ брой точки за критерий 

Оценяване и самооценяване - 4,65 т. 

- Резултати от обучението- подобрение с 1,50 т. 

Да се работи за намаляване броя ученици с поправителни изпити. Общ брой точки за 

критерий Оценяване и самооценяване -  7,00 т. 

7.Анализ на получените резултати 

ПГСАГ „Никола Фичев” разполага с добра материално-техническа база, осигурен е 

достъп за хора в неравностойно положение, има пропусквателен режим, 

информационен пункт и охранителни камери. Учебно-възпитателният процес протича 

нормално, съобразно изискванията на ЗНП, ППЗН и Правилника за вътрешния ред на 

училището. Класните стаи, кабинетите са в добро състояние, но има нужда 

работилниците да се оборудват с работеща, използвана в реалния бизнес техника. В 

училището има регламентирани правила за опазване реда и чистотата на работните 

места на учениците и учителите и те се спазват. Ремонтирани са тоалетните на първия 

етаж, но трябва да се реновират и тоалетните на втория етаж на училището. 

Общообразователната и професионалната подготовка на учениците е осигурена с 

необходимите материали и консумативи. Необходимо е да се създаде неограничен 



достъп до интернет за учителите, да се осигури постоянен достъп до библиотеката, 

която трябва да се обогати с актуална научна и педагогическа литература.  

Предвидени са правила за разрешаване на конфликти и се провеждат дейности за 

превенция и разрешаване на конфликти. Необходимо е в училищния сайт да се добавят 

опции за обучение и оценяване он-лайн. 

Учителите създават атмосфера на доверие, могат да управляват поведението на 

учениците, да следят за реда и спазването на Правилника за дейността на училището. 

Учениците имат изградени умения за работа в екип. Активно се включват в 

предлаганите форми на извънкласна дейност. 

8. Приоритети за следващо самооценяване 

-подобряване условията за интерактивно учене: осигуряване на мултимедия и интернет 

в повече кабинети, докладване и обсъждане на заседания на Педагогическия съвет и в 

методическите обединения на прилаганите интерактивни методи. 

-осъвременяване на оборудването в учебните работилници 

-осигуряване достъп по всяко време на учебния ден в библиотека и интернет 

-подобряване реда и чистотата на работното място ( прилежащи терени към училището) 

9. Резюме от доклада 

    След проведената самооценка и извършен анализ на резултатите, комисията 

направи следните изводи: 

    В Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „ Никола 

Фичев” гр. Плевен има добра индивидуална среда на ученика.Занижените резултати от 

критерий Училището като социално място  се дължат на отсъствие на ученици със 

СОП, възрастни обучавани в неравностойно положение, ученици, за които българският 

език не е майчин, обучавани възрастни, за които не се налага да се търсят условия за 

интегриране.Матреиално-техническата база на училището е много добра. 

          Резултатите от изследваните области са представени в табличен вид.Оценката от 

извършеното самооценяване на област Училищна среда е Много добра (61%) . В 

доклада са посочени  приоритети за следващо самооценяване. 

 

10 . Приложение към докалада: 

Приложение №1 – Примерни количесвени показатели за средата, в която функционира 

ПГСАГ „Никола Фичев” 

Приложение №2 – Области и критерии за самооценяване на ПГСАГ „Никола Фичев” 

Приложение №3 - Таблица за оценка по области, критерии и  показатели на ПГСАГ 

„Никола Фичев” 

 

Председател:……………….. 

инж.Светла Радомирска 

Членове:         1………………  

 инж.Даря Тодорова 

                        2………………. 

Евелина Икономова 

                                                                                                                        3…………….. 

Ралица Марчева 


