ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА
“ДЖОН АТАНАСОВ” - Търговище
гр. Търговище, ул. “Братя Миладинови” 42, тел.: 6-36-59, e-mail: pgii@mail.bg

Утвърждавам:
Директор:………… …………..
/Г.Николов/

ГОДИШЕН ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
САМООЦЕНЯВАНЕ
за учебната 2017/2018 година
Критерии по области за оцеияване

Инструмента

риум
Облает: Достьп до професионално образование и обучение
Справка 1.1
Публичност и популяризиране на
предлаганото ПОО и съдържанието
му.

Процедури

Срок

Отговорник

Рекламни плакати, брошури. дипляни,
училищен сайт www.pgii-targovishte.com
Осъществяване на диалог с младежкиге
организации за решаването на актуални
проблеми на учениците - младежки
център - Търговище, фирми, медии,
телевизия.

30.06.2018 г.

Красимира
Христова
инж. Галя Петрова

Осигурена достъпна архитектурна среда.

Справка 1.2

Преглед на рампа към входа.

30. 06. 2018 г.

Георги Николов

Наличие на материално-гехническа база

Справка 1.3

Наличие на учебни стаи,

30. 06.2018 г.

Виолета ВичеваИванова
I

за обучение по предлаганите професии
(кабинета) в съответствие с изискванията
на ДОС.
Предлагане на обучение по професии и
специалности с приоритетно значение на
регионалния пазар на труда.

Справка 1.4

Равнище на административно обслужване.

Справка 1.5
Анкета

Осигуряване на възможност за
професионално образование и обучение в
различии форми на обучение.

Справка 1.6

Относителен дял на учениците и/или Справка 1.7
курсистите от уязвими групи спрямо общия
брой обучавани - %.

Предоставяне на възможност за
професионално обучение и валидиране на
професионални знания, умения и
компетентности на лица, навършили 16
години.

Справка 1.8

Облает: Придобиване на професионална квалификация
Справка 2.1
Функционираща вътрешна система за
осигуряване на качеството на
професионалното образование и обучение в
училището.
Създаден механизъм за ранно
предупреждение за различии рискове.

Справка 2.2

Създаден механизъм за вътрешен

Справка 2.3

компютърни кабинета, физкултурен
салон.
30. 06.2018 г.
Заявления на кандидатате за
съответните професии/специалности,
информация 0т j0bs.bg, попълнени
анкета от работодатели и ученици.
Администратавният персонал използва 30.06.2018 г.
различии форми на ИКТ в своята
работа.
Списъци на ученици в дневна форма на 30. 06.2018 г.
обучение, списъци, графици и
протоколи от изпити за учащи в
самостоятелна форма на обучение.
30.06.2018 г.
Списъци на ученици в дневна форма на
обучение, протоколи от педагогически
съвети, от класни ръководители, от
срещи с органите на реда, справки на
класните ръководители и ЗДУД.
ПГИИ има изградени добри практики и 30. 06.2018 г.
документация по проект „Нова
възможност за моето бъдеще”,
ученически практики и стажове по
учебните планове за съответните
специалности.
30.08.2017 г.
Вътрешна система за осигуряване на
качеството на професионалното
образование и обучение в
Професионална гимназия по
икономическа информатика
Инструкция за управление на риска, 30.08.2017 г.
Вътрешни правила за управление на
риска.
Констативни протоколи на директора
30.06.2018 г.

Георги Николов

Георги Николов,
Виолета ВичеваИванова
Виолета ВичеваИванова
Албена Рашева
Виолета ВичеваИванова

Светлана Николова,
Петя Вълчева,
Валентина Янакиева

Георги Николов,
Виолета ВичеваИванова,
Красимира
Христова
Георги Николов
Соня Йорданова
Георги Николов,
Светлана Николова
Светлана Николова2

мониторинг и контрол на качеството.

Проведено измерване на постигнатото
качество чрез самооценяване.

Светлана Николова

Справка 2.4

Справка 2.5
Относителен дял на информираните и
консултираните за кариерно развитие
обучавани в ПОО от общия брой обучавани
-%. __________________________________
Справка 2.6
Относителен дял на учебните програми за
производствена практика, РП и ФУЧ по
професионална подготовка, разработени с
участието на представители на бизнеса, от
общия брой на тези учебни програми - %.
Осигуреност на педагогическия персонал с Справка 2.7
квалификация, съответствшца на
изискванията към обучаващите, определени
в ДОС за придобиване на квалификация по
професия.
Осигурени условия за интерактивно
Справка 2.8
обучение и учене.
Анкета
Относителен дял на учителите, участвали в Справка 2.9
различии форми на допълнително и
продължаващо обучение, от общия брой
учители - %.
Относителен дял на учителите, участвали в Справка 2.10
допълнително обучение чрез мобилност в
друга страна и/или на работно място в
реална работна среда, от общия брой
учители - %.
Справка 2.11
Относителен дял на учениците, провели
практическо обучение на работно място в
реална работна среда и/или в условията на
мобилност в друга страна, от общия брой
обучавани, конто по учебен план

от вътрешен мониторинг, Механизъм
за мониторинг на процеса на
самооценка на ПОО в ПГИИ.
Доклад от проведено самооценяване на 30.07.2018 г.
ПГИИ, гр. Търговище за учебната 2017
/ 2018 година.
30.06.2018 г.
Срещи с представители на центьра за
кариерно развитие, брошури, рекламни
материали на Висшите училища в
страната.
30. 06.2018 г.
Срещи, разговори, дискусии с
представители на бизнеса. Учебни
програми за разширена подготовка и
факултативни учебни часове.
Лични досиета на учителите в ПГИИ,
съответно дипломи, сертификати,
удостоверения.

30. 06.2018 г.

Констативни протоколи от проверки на 30. 06.2018 г.
Директор и ЗДУД.
30. 07. 2018 г.
Документа за проведено обучение за
повишаване на квалификацията,
тематични съвети и др.

Документация по проекта, документа
за проведено обучение за повишаване
на квалификацията, тематични съвети,
сертификат Euro past мобилност и др.
Договори за производствена и учебна
практика, документацията по проекта.

Светлана Николова

Елка Маркова

Виолета ВичеваИванова,
Красимира
Христова
Невяна Кънева
Красимира
Христова

Георги Николов
Георги Николов
Красимира
Христова

30. 07.2018 г.

Юлияна Нуцолова

30. 07.2018 г.

Валентина
Янакиева
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провеждат практическо обучение - %.
Относителен дял на отпадналите от ПОО
към постъпилите в началото на обучението
- %.
Относителен дял на придобилите
професионална квалификация от
постьпилите в началото на обучението - %.

Справка 2.12

Протоколи от педагогически съвети,
доклада на класни ръководители,
справки.
Протоколи за получаване на ПК от
държавни изпити, издадени
свидетелства за ПК.

20. 09.2018 г.

Виолета ВичеваИванова

15.09.2018 г.

Виолета ВичеваИванова

Справка 2.14
Относителен дял на придобилите
професионална квалификация лица от
уязвимите групи към постьпилите в
началото на обучението лица от тези групи
- %.
Справка 2.15
Относителен дял на успешно положилите
държавните изпити и/или изпитите по
теория и по практика на професията от
допуснатите - %.
Относителен дял на проведените изпити за Справка 2.16
придобиване на квалификация по професии
с участието на социалните партньори от
общия брой на проведените изпити - %.

Протоколи за получаване на ПК от
държавни изпити, издадени
свидетелства за ПК.

15.09.2018 г.

Виолета ВичеваИванова

Справка за резултатите от протоколите 15. 09.2018 г.
на проведените ДИ за придобиване на
ПК.

Виолета ВичеваИванова

Заповеди за назначаване на комисии за 15.09. 2018 г.
провеждане на ДКИ.

Виолета ВичеваИванова

Организация и планиране на урока.

Справка 2.17

Георги Николов
Виолета ВичеваИванова

Използване на разнообразии форми за
проверка на знанията, уменията и
компетентностите на
учениците/курсистите.

Справка 2.18
Анкета

Точно и ясно формулиране на критериите
за оценяване на знанията, уменията и
компетентностите, информираност на
учениците/курсистите затях.

Справка 2.19
Анкета

Констативни протоколи от проверки на 30. 06.2018 г.
Директор и ЗДУД, учебни програми на
учителите по професионална
подготовка.
Констативни протоколи от посещения 30. 06.2018 г.
в часовете на учителите от директор и
ЗДУД, доклада на учителите, тестове
на ученици, презентации, схеми,
таблици, проекта, практически задачи и
др.
30.06.2018 г.
Тестове, изпитни материали от текущи
и входящи писмени и практически
изпитвания на учениците в съответните
професии / специалности, анкета от
практическите изпитвания на

Справка 2.13

Георги Николов
Виолета ВичеваИванова

Невяна Кънева
Милена Иванова
Стела Кръстева
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Ритмичност на оценяването.

Справка 2.20

Относителен дял на учениците, участвали в Справка 2.21
състезания, олимпиада, конкурси и др. от
Чек-лист
общия брой ученици - %.
Реализирани училищни, национални и
международни програми и проекта.

учениците, наредба за организацията и
провеждането на ДЗИ Наредба № 3 от
17 май 2004 г.
30.06.2018 г.
Протоколи за ритмичност на
оценяването изготвени от класните
ръководители и обобщени от ЗДУД.
Протоколи от проведен предварителен 30. 06.2018 г.
училищен кръг.

Справка 2.22

30. 07.2018 г.
Проектна документация по проекта:
• Програма на МОН/ ЕСФ Твоят час.
ВСЮ5М2ОР001-2.004-0004 „Развитие
на способностите на учениците и
повишаване на мотивацията им за
учене чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения и
компетентности";
• Програма „Без свободен час“.
• Оптимизация на училищната мрежа”модул обезщетения
• Ученически олимпияди и състезания
• ИКТ – Училищно и предучилищно
образование
• “Еразъм +”

Георги Николов
Виолета ВичеваИванова
Виолета ВичеваИванова
инж. Галя Петрова
Виолета ВичеваИванова
Милена Иванова
Юлияна Нуцолова
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Дейност на училищното настоятелство.

Сътрудничество с родителите.
Относителен дял на успешно положилите
държавните зрелостни изпити от
допуснатите - %.
Струдничество с работодатели и
браншоови организации на местно и
регионално равнище.

Справка 2.23

Справка 2.24
Справка 2.25
Справка 2.26

30.06.2018 г.
Инициативи на „Джуниър Ачийвмънт”
- „Предприемачи на бъдещето“;
Седмица на предприемачеството и
„Мениджър за един ден”; УТФ;
производствени, учебни практики;
Протоколи от родителски срещи.
30. 06.2018 г.
15.09.2018 г.
Протоколи с резултатите от
проведените ДЗИ.

Уведомителни писма - покани във
връзка с провеждане на изпитите за
придобиване на професионална
квалификация, договори за учебна и
производствена практика между
гимназията и фирмите, съвместни
мероприятия.
Облает: Реализация на лицата, придобили професионална квалификация
Справка 3.1
Доклади и справки на класните
Анкета
ръководители на завършилите вече 12
Относителен дял на реализираните лица на
клас в съответните професии /
пазара на труда по професията (една година
специалности.
след придобиването на професионалната
квалификация) от общия брой придобили
професионална квалификация - %.
Справка 3.2
Доклада и справки на класните
Анкета
ръководители на завършилите вече 12
Относителен дял на придобилите
клас в съответните професии /
професионална квалификация, продължили
специалности.
в следваща степей на образование и/или
степей на професионална квалификация, от
общия брой придобили професионална
квалификация - %.

30. 06. 2018 г.

Надя Гайдарова

Елка Маркова
Виолета ВичеваИванова
Красимира Христова
Георги Николов
Виолета ВичеваИванова
Красимира Христова

30. 06. 2018 г.

Стелияна Кръстева
Светлана Николова
Невяна Кънева

30. 09.2018 г.

Стелияна Кръстева
Светлана Николова
Невяна Кънева
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Справка 3.3
Степен на удовлетвореност на придобилите Анкета
професионална квалификация от
качеството на професионалната подготовка
- проучвания чрез анкети/интервюта и
друга с най-малко 50 % от придобилите
професионална квалификация.
Справка 3.4
Степен на удовлетвореност на
Анкета
работодателите от знанията, уменията и
компетентностите на придобилите
професионална квалификация и от
пригодността им за заетост - проучвания
чрез анкети/интервюта и др.
Справка 3.5
Степен на удовлетвореност на
Анкета
работодателите от партньорството с
институцията - проучвания чрез
анкети/интервюта и други с най-малко 50%
от училищните партньори.

Доклада и справки на класните
ръководители на завършилите вече 12
клас в съответните професии /
специалности, анкета, интервюта.

30.06.2018 г.

Невяна Кънева
Светлана Николова

Проучвания, анкета, интервюта на
работодатели.

30. 07.2018 г.

Невяна Кънева
Станислава
Божкова

Проучвания, анкета, интервюта на
работодатели.

30. 07.2018 г.

Невяна Кънева
Станислава
Божкова
Елка Маркова
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