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САМООЦЕНКА 

ПО КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

      През учебната 2015/2016 година в Професионална гимназия по селско и горско 

стопанство- Кърджали се обучаваха 167 ученици,от които 120 в дневна форма на 

обучение,24 – в задочна и 23 в самостоятелна форма на обучение по 

специалности и професии както следва: 

 Дневна форма на обучение -  6 паралелки( от IX до XII клас) по 4 

специалности с прием след завършено основно образование: 

1. Професия“Техник-лесовъд“, специалност „Горско и ловно стопанство“; 

2. Професия „Монтьор на селскостопанска техника“, специалност 

“Механизация на селското стопанство“; 

3. Професия“Техник-технолог по качеството на храни и напитки“, специалност 

“Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“; 

4. Професия „Агроеколог“, специалност “Агроекология“. 

  

 Задочна форма на обучение  - 24 ученици след завършено средно 

образование със срок на обучение  2 години и придобиване на трета 

степен на професионална квалификация по професия “Техник-лесовъд“, 

специалност “Горско и ловно стопанство“. 

 

Критерии по области на оценяване 

1 Област: Достъп до професионалното образование и обучение 

        Училището издава информационни и рекламни материали, където се 

популяризира предлаганото професионално обучение, наличието на материална 

база в съответствие с изискванията на ДОИ. Осигурява възможност за 



професионално образование  в различни форми на обучение и курсове за 

квалификация, включително и на лица над 16 години. 

         Липсва достъпна архитектурна среда. Работи се за обогатяване на 

материално-техническата база със съвременна работеща техника, използвана в 

реалния работен сектор от бранша. Създава се нов училищен сайт. 

2 Област:Придобиване на професионална квалификация 

Гимназията има функционираща вътрешна система за осигуряване на 

качеството, където се отчитат резултатите от провежданото самооценяване. 

Създаден е механизъм за вътрешен мониторинг и за предупреждение за 

различни рискове. Училището работи добре със центъра за кариерно 

ориентиране в гр.Кърджали. Разполага с квалифициран педагогически персонал, 

на който е предоставена свобода за развитие и участие в различни обучителни 

семинари и курсове. Сформирани са три методически обединения(на учителите 

по общообразователна подготовка; по професионална подготовка; на 

възпитателите и на класните ръководители), където се споделят добри практики и 

се разискват актуални проблеми на образованието. Желателно е да се повиши 

мотивацията на учителите за по-активно участие  в различни форми на 

допълнително и продължаващо обучение в страната или в  чужбина. 

По отношение на успеваемостта на учениците в училище, ДЗИ и 

квалификационни изпити по професията има какво още да се желае. Необходимо 

е да се разнообразят начините и методите на преподаване и за проверка на 

знанията и уменията на учениците. Да се мотивират да участват по-активно  в 

проекти, извънкласни и извънучилищни дейности, общински и областни 

състезания и конкурси.  

 От 25 ученици, завършили 12 клас и придобили право за явяване на ДЗИ и 

държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, успешно 

положили са:  

-   6 -  трета степен по професия“Техник-технолог по качество на храни и 

напитки“ 

- 11 - трета степен по професия“Техник-лесовъд“ 

-   6 - втора степен по професия„Монтьор на ССТ“ 

- 11 са издържали и двата ДЗИ. 

 



 

Училището си сътрудничи с работодатели на местно и регионално ниво. Има 

добри практики при провеждане на квалификационните  изпити и при 

практическото обучение на учениците. Всички ученици са провеждали учебни 

практики в реална работна среда, осигурена от фирми- партньори на 

гимназията.Срещаме трудност при осигуряване на транспорт, тъй като част от 

фирмите не са в гр.Кърджали. За реализиране на по-голям процент учебни и 

производствени практики в реална работна среда се нуждаем от по-голяма 

мобилност, с която училището не разполага на този етап. 

3 Област Реализация на лицата,придобили професионална квалификация 

Обратната връзка с  учениците, завършили ПГ по СГС-Кърджали,  не винаги 

е успешна. Голяма част от тях излизат в чужбина при роднини или приятели, 

където започват работа. С някои от тях поддържаме връзка и научаваме за 

реализирането им, но за  други нямаме сведения за по- нататъшната им 

професионална дейност. Малък процент от завършващите имат желание за 

продължаване в следваща степен на образование. Причините са от различно 

естество.           

Около  30 % от учениците започват работа по професията. Степента на 

удовлетвореност от качеството на професионалната подготовка е висока. По 

отношение на уменията и компетентностите на придобилите професионална 

квалификация работодателите не са много доволни. В свободни разговори с тях 

става ясно, че са удовлетворени от партньорството с гимназията и от работата на 

учениците, но желаят да се подобри качеството на обучение. 

Общата оценка за постигнатото качество в ПГ по СГС- гр.Кърджали за 

2015/2016 учебна година е 54,75 от 100 възможни, която е по-висока с 5,25  от 

учебната 2014/2015година. 

Резултатите от самооценката са оповестени на заседание на Педагогическия 

съвет, проведено на  8 септември 2016 г. 

 

 

                                                           ДИРЕКТОР: 

                                                                                        /ХРИСТО ПЕТРОВ/ 


