
Процесът на самооценяване в 

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии 

 „Луи Пастьор” – Плевен 
 

Комисията по самооценяване, назначена със Заповед № РД-19-475 / 

14.09.2012 г. на Директора на Гимназията извършва дейности, разпределени в 

следните етапи: на планиране, на прилагане, на оценяване, на 

преразглеждане. 

Целта на самооценяването за учебната 2013/2014 г. е да се  установи 

нивото на качеството на провеждащото се професионално образование и 

обучение  в ПГХВТ „Луи Пастьор” - Плевени  и  областите и критерии, 

които се нуждаят от подобряване като започнем от най-належащите, 

определени в резултат на проведеното самооценяване през учебната 

2012/2013година. 

Kрайната обща оценка за учебната 2013/2014 г. е  много добра 

Приоритетите на училището за следващия период на самооценяването 
В ОБЛАСТ 1 : УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ  
По Критерий: 1. Система за осигуряване качество на ПОО е наложително да се 

създадат: вътрешна система за осигуряване качеството на ПОО,  механизъм за мониторинг и 

контрол на ПОО, механизъм за ранно предупреждение, т.е. Училищна система за управление 

на качеството /УСУК/. 

По Критерий: 2. Инвестиции в ПОО е необходимо училището да участва по-активно  

в национални програми, проекти (училищни, национални, европейски и други международни. 
В ОБЛАСТ 2 : УЧИЛИЩНА СРЕДА  

По Критерий: 1. Индивидуална среда на ученика - по добрите условия за 

интерaктивно учене ще се постигнат чрез участие в Проект по НП “ИКТ в училище” 

По Критерий: 2. Училището като социално място важно е съществуването на  

училищен сайт с актуална информация 

ОБЛАСТ 3 : ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ  

По Критерий: 4. Резултати от обучението усилията трябва да се насочат за 

намаляване относителен дял (в %) на учениците на поправителен изпит към общия брой 

ученици и увеличаване относителен дял (в %) на обучаваните и ученици и възрастни, 

успешно положили двата държавни квалификационни изпити към допуснатите. 

ОБЛАСТ 4 : УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО  

По Критерий 1. Партньорство между преките участници в училищното 

образование  

За да се повиши средна посещаемост на родители на родителските срещи е 

необходимо по-тесен контакт с родителите с оглед ангажиранети им с възпитанието и 

проблемите  на собствените им деца. 

Необходимо е да се проучи мнението на по-голям процент от родителите на учениците 

в гимназията, за да се установи мнението на анкетираните родители за удовлетворението им 

от дейността на гимназията  и да се активизират  родителите в организираните от училището 

извънкласни дейности; 

Училищното настоятелство да участва в дейности, организирани от гимназията, 

учениците и да има приност в осигуряването на допълнителни финансови и материални 

средства. 

По Критерий 2. Външно партньорство е необходимо по-тясно сътрудничество със 

социалните партньори, участващи в проведените ДКИ и ангажирането им с дейностите, 

осъществявани в гимназията. 


