
Доклад 

на комисия за резултати от проведено самооценяване през 2018/2019 и 

2019/2020 учебни години 

 

             Уважаеми колеги, 

 

През м .септември и октомври 2020 г., комисия, която имах честта да оглавя, 

проведе самооценяване работата на училището през 2018/2019 и 2019/2020 

учебни години. 

Самооценяването бе извършено в три области- Управление, Образователен 

процес и Придобиване на професионална квалификация, в следните 

направления: 

Управление:-Нормативно осигуряване, Индивидуална среда на ученика и 

Училищен персонал. 

Образователен процес- Сътрудничество с родителите, Осигурени условия за 

интерактивно обучение и учене и Организация и планиране на урока. 

Придобиване на професионална квалификация- Оценяване и 

самооценяване. 

Областите, направленията и анкетните материали са изработени от колектив 

в състав: Ботю Ботев, Десислава Лачовска, Галя Паралийска и Грета 

Петрова. 

В обектива на проучването попадна представителна извадка от 30 членове 

на педагогическия колектив . 

Комисията счита, че получените резултати са достатъчно достоверни и 

направените изводи от тях могат и трябва да бъдат взети предвид при 

планиране работата на училището занапред. 

Какво показват резултатите: Област Управление- Нормативно осигуряване: 

45 % считат, че в училището са осигурени отлични условия за достъп до 

законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността 

на училището, 30% намират за много добри тези условия, а 25 % ги приемат 

за добри. 



60 % имат отлично мнение за осигурения достъп до учебната документация 

по изучаваните специалност, много добра оценка за това дават 25  % от 

анкетираните, 15 % считат, че оценката трябва да е добра. 

Що се отнася до състоянието на училищната документация- 40 % го отчитат 

като отлично,40 % като много добро и 20% като добро. 

Изводи: Според мнението на анкетираните в училището е създадена много 

добра организация за достъп до необходимата законова и подзаконова 

документация, училищната се води и съхранява съгласно изискванията. 

Резултатите от проучването на индивидуалната среда на ученика дават 

следните резултати: 

50 % са на мнение, че са предвидени мерки и дейности за адаптиране на 

ученика към училищната среда, учениците са запознати с тях, по-голяма 

част от планираните мерки и дейности са изпълнени. 

35 % считат, че има набелязани мерки, но не са реализирани конкретни 

дейности за адаптиране на учениците към училищната среда 

15 % са на мнение, че са създадени възможности за извънкласни дейности и 

учениците са информирани за тях. 

По въпросите за интерактивното учене мненията се разпределят така: 25 % 

не виждат такива условия, 55 % са убедени, че са създадени възможности за 

ползване на мултимедия в процеса на обучение, а 20 % считат, че във всички 

кабинети са осигурени възможности за ползване на  

мултимедия. 

Изводи: 

По направлението Училищен персонал и показателите за оценка 

резултатите са следните: 

1. Наличие на правила и/или процедури при назначаване или 

съкращаване на персонала: 

60 % дават отлична оценка за наличието на ясни и прозрачни правила, 

които се спазват и са предварително оповестени; 

30 % отчитат много добро представяне в това направление, защото 

има правила и/или процедури, които се спазват, но не са 

предварително оповестени. 

Добра оценка дават 10 %, защото считат, че съществуващите правила 

са известни само на работещите с тях. 



2. По отношение на откритостта и прозрачността при вземането на 

управленски решения 50 % са на мнение, че директорът провежда 

консултации с председателите на синдикалните организации и с 

представители на колектива преди вземане на своите решения, след 

това запознава колектива с тях, 30 % твърдят, че директорът обсъжда 

и консултира решенията си само с представители на колектива, 20 % 

виждат неговите действия съгласувани само със синдикатите. И двете 

групи са убедени, че са уведомявани за всички управленски решения. 

3. 65 % са съгласни, че в училището има изградена и функционираща 

ефективно практика за делегиране на права, която обхваща учебните 

и административните дейности, а 35 % виждат делегирането на права 

само в областта на учебно-възпитателната работа. 

4. Почти по равно са разпределени мненията, че има критерии за оценка 

на работата на колектива, като 40 % смятат, че те се прилагат само при 

оценяването на педагогическия 

труд веднъж годишно, 35 % при оценяване на педагогическия труд 

периодично, а 25% ,че се оценява труда на целия персонал. 

5. Подобно е и съотношението при оценяване качеството на 

предлаганото ПОО- 40 % дават отлична оценка за работата на екипа, 

доказателственият материал е обработен и съхранен правилно, 30%  

изразяват мнението си, че сформираният екип съхранява правилно 

доказателствения материал, а 30 % са недоволни от работа на този 

екип. 

6. Според 20 % от анкетираните училищната политика за насърчаване на 

извънкласните дейности работи, но не е осигурена ресурсно, 50 % я 

виждат ресурсно осигурена до 75%, за 30 %  тя е осигурена почти 

напълно. 

7. Като добро и много добро оценяват административното обслужване 

75 %, основните им забележки са, че не се използват достатъчно 

възможностите на електронното обслужване. 

 

       В област Образователен процес по направлението Условия за 

интерактивно обучение и учене мненията са противоречиви- около 70% от 

анкетираните смятат, че са налице възможности за използване на 

мултимедия в учебната дейност, а същевременно 75% от тях не виждат 

възможност за ползване на мултимедия във всички кабинети. Масови са 

препоръките за осигуряване на лаптопи на всички учители, включително и 

на тези по специализирана подготовка. 



    Сътрудничеството с родителите е много важен показател в целия учебно-

възпитателен процес, но според оценките на участниците в проучването- 

около 80%- на цялостното взаимодействие с родителите може да се даде 

добра, с доста забележки  много добра оценка, като проблемът идва от 

отношението на родителите към училището и неговата дейност. 

     Като обективна можем да оценим преценката на учителите за тяхната 

работа по организацията и планирането на урока- като отлична своята 

работа отчитат 10%, много добра оценка си дават 62%, 28% като добра. 

         В област Придобиване на професионална квалификация-Оценяване и 

самооценяване преобладават добрите и много добрите оценки – общо около 

80%, за възможностите за онлайн оценяване, за ритмичността при 

оценяването, прецизността при оценяването на писмените работи, при 

аргументирането на оценките и по отношение на съхранението на 

писмените работи- контролни, входни и изходни нива. 

 

Като цяло какви изводи може да се направят:  

1. По-голямата част от учителите намират за добри и много добри 

създадените условия за работа в училище, доволни са от 

административното обслужване и от наличната база. 

2. Подобрението в бъдеще се вижда в три направления: 

- Повишена дисциплина и самодисциплина, по-добро познаване на 

нормативната база; 

- Обновяване на учебната база в частта електронни устройства- 

компютри и лаптопи; 

- Промяна на отношението на родителите към живота на 

училището. 

 

   Алексей Крумов- 

ЗДСД и Председател на комисията 


