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I.

Въведение:

Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан
на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения в
работата на училището.
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I. Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране.
Инспектирането се извършва при условия и по ред, определени с държавния
образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата.
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Като нов момент в Закона за предучилищното и училищното образование, свързан с
управлението на качеството в училището, е въведено изискването за самооценяване
(вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските градини).
Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на
предоставяното образование за две поредни учебни години чрез дейности, процедури и
критерии, определени от институцията
Областите, които подлежат на самооценяване, са:
 управлението на институцията - управление на ресурси, стратегии и планиране,
лидерство, взаимодействие със заинтересовани страни;
 образователният процес - резултати от обучението, възпитанието и социализацията на
ученици, подкрепа на ученици, превенция срещу отпадане.
В процеса на самооценяване участват учениците, учителите, директорите, другите
педагогически специалисти, служители както и родителите.
II.

Ход на самооценката в Трета ПМГ - Варна

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на
качеството в институциите във връзка с чл. 15 от Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за
управлението на качеството в институциите директорът на училището издаде заповед № РД
07 – 972/15.02.2017 г., с която определя състава на работната група, която да извърши
самоооценка на образователната институция за качеството на предоставяното образование.
Съставът на работната група, извършаваща самооценяването на институцията е
следния:
Председател: Красимира Кирилова Белецова - заместник-директор учебна дейност;
Членове на работната група: Миланка Димитрова Йорданова – заместник-директор
учебна дейност, инж. Вяра Лъчезарова Милушева – заместник-директор АСД, Емилия
Петрова Търколева -

училищен психолог, Виола Радославова Арабаджикова – учител,

Здравка Атанасова Калудова – старши учител, Мая Валентинова Боянова – старши учител,
инж. Лилия Ненова Стоянова – старши учител, Ивилина Иванова Иванова – старши учител.
Съставът на групата покрива следните критерии за представителност на персонала:
 Включени са представители на педагогическия и непедагогическия персонал.
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 Включени са представители на две от трите йерархични нива – заместник
директори и учители
 Включени са представители и на синдикалните организации.
Период на действие на работната група от 16.02.2017 година до 14.09.2018 година.
Съгласно посочената по-горе заповед на директора на Трета ПМГ- Варна на работната
група е възложено:
Да организира и осъществи самооценка на образователната институция съобразно
посочените задължения и срокове за изпълнение:
1. Да предложи на директора на Трета ПМГ „Академик Методий Попов“ – Варна
дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяването на
качеството на предоставяното образование в училището. Срок за изпълнение до 1.09.2017
година.
2. Да проведе самооценяването. Срок за изпълнение до 1.08.2018 година.
3. Да изготви доклад с резултатите от проведеното

самооценяване, който да

представи на директора до 10.09.2018 година.
Докладът на работната група да включва:
 Информация за вътрешната и външната среда, в която функционира
институцията през периода на самооценяването;
 Данни за използваните инструменти при самооценяването;
 Данни за резултатите от самооценяването;
 Анализ на резултатите от самооценяването;
 Предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за
повишаване на качеството на предоставяното образование.
За ефективно реализиране на посочените дейности работната група на свое заседание
реши:
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 Да бъде създадена директория в облак, където да се съберат документите,
обезпечаващи процеса – материалите анкети и резултатите от тях, и др.
 Областите и критериите да бъдат групирани в следните конфигурации:
 Област „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА” – Финансови ресурси,
Човешки ресурси, Нормативно осигуряване, Управление на качеството;
 Област „УЧИЛИЩНА СРЕДА” – Индивидуална среда на ученика,
Училището като социално място, Информационни ресурси,
Материално-техническа база.
 Област „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС” – Учебна дейност, Оценяване и
самооценяване, Взаимоотношения учител-ученик, Резултати от
обучението, надграждащо обучение.
 Област „ПОЗИТИВЕН УЧИЛИЩЕН КЛИМАТ” – Подкрепа и развитие
на потенциала на ученика, Дейности за подкрепа и личностно развитие,

Бе

 Област „ПАРТНЬОРСТВА” – Партньорство между преките участници в
училищното образование, Партньорство с външни институции.
проведена информационна кампания сред учениците, учителите, другите

педагогически специалисти и родителите.

III. Информация за вътрешната и външната среда, в която функционира
институцията през периода на самооценяването
Трета ПМГ „Академик Методий Попов” е единствена на територията на град Варана
профилирана гимназия в природните науки. Училище, без риск от отпадане на ученици. Гимназията е
ситуирана в идеалния център на града, с реновирана материалната база – обновени покрив, дограми,
учебни стаи и санитарни възли, дворно пространство. Реализирани са програми за компютъризиране
и ИКТ, за енергийна ефективност.Осигурена е достъпна образователна среда за деца с физически
затруднения. Създадена е отлична система за организация по всички видове дейности; единство и
непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. В Трета ПМГ „Ак. Методий Попов” разглеждаме
качеството на образованието като: адекватност на нарастващото разнообразие от потребности,
очаквания и възможности за учене; развитие на компетентностите; съответствие на ученето с
динамиката и развитието на обществото; сътрудничеството на училището с други системи и
подсистеми. В гимназията се обучават 678 ученици в 25 паралелки. Запазеният брой паралелки и
увеличаването на броя на учениците е показател за повишения интерес към училището и утвърдения
му престиж в гр. Варна. Десетки са случаите, в които братя и сестри на наши бивши и настоящи
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ученици избират да бъдат обучавани също в Трета ПМГ. Това е проява на доверие и от страна на
родителите. Нараства броят на учениците класирани по първо желание в гимназията.
IV.

Данни за използваните инструменти при самооценяването

АНКЕТИ;
ЧЕК-ЛИСТОВЕ;
СПРАВКИ;
РАЗГОВОРИ;
НАБЛЮДЕНИЕ;
ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ;
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
V.
Данни и анализ на резултатите от самооценяването
Област „Управление на институцията” /Приложение 1/

Оценка на работната група

20.5 /21/

1. Финансови ресурси
Бюджетът се управлява законосъобразно и целесъобразно. Има разработена и въведена
СФУК. Налична е изискуемата финансова документация. На страницата е публикуван
утвърдения бюджет на институцията, въведени са системи за планиране и наблюдение на
бюджета и разходите. На всяко тримесечие се дава отчет за изпълнението му в контекста на
изпълнение на стратегическите цели и политики. Отчетът се публикува в сайта на
училището, както и се предоставя на Обществения съвет, Училищното настоятелство и
синдикалните

организации.

Финансовите

ресурси

се

управляват

законосъобразно,

икономично, ефективно и ефикасно Наличните ресурси се разпределят по най-ефективния
възможен начин за постигане на целите на организацията. Риска във финансовите решения е
сведен до минимум, извършва се анализ на риска и има разработен регистър на риска.
Длъжностните лица периодично получават информация за състоянието на бюджета.
Училището участва в проекти, програми, форуми и в други изяви на общинско, областно,
национално и международно равнище - Еразъм+ Healthy Body Sustainable World; Проект
превенция на психоактивни вещества; Програма за училища посланици на Европейския
парламент; НП „Ученически олимпиади и състезания“. НП „Оптимизиране на училищната
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мрежа“; 3. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“; . НП "Без свободен час";
НП „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата на предучилищното
и училищното образование“, Компонент 2; НП „Квалификация”; Проект BG05M2OP0012.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене
чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) –
Фаза І"; Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие – Програма на Висш
съдебен съвет и МОН.
2. Човешки ресурси
Планирането на квалификационната дейност в гимназията е съобразено с постигането на
следните цели: Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и
създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване на учителите; Усъвършенстване
на професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и ценности; Постигане
на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и
навици; Развиване на учениковата личност чрез овладяване в учебния процес на ключови
компетентности и прилагането им в конкретни практически задачи; Издигане и
утвърждаване престижа на училището.
Приоритетни за вътрешноквалификационната дейност са по следните теми:
Самооценката - фактор за управление качеството на образователната институция;
Приобщаващото образование – подкрепа за качествено образование и развитие на
потенциала на всеки ученик.
Вътрешноучилищните квалификации са по значима тематика и са обхванати 100 % от
педагогическите специалисти.
Реализираните

квалификации

от

други

институци

са

по

разнообразни

теми.

Квалифицирани са 97,91 % за 2017/2018 година и 100 % за 2016/2017 година от
педагогическите специалисти.
Споделянето на ефективни практики се разглеждат на ниво МО и ПК.
Има разработени критерии за оценка труда на учителите и служителите и те се прилагат
при определяне на труда на целия щатен персонал. Критериите са прецизирани и са
обективни според ангажиментите и отговорностите на служителите.
Административното обслужване е ефективно и достъпно, използват се активно
възможностите на ИКТ, позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни
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и лесни за използване инструменти. Служителите са компетентни, коректни и учтиви. По
подходящ начин се осигурява точна, изчерпателна и надеждна информация, с цел
потребителите /служители, ученици, родители, граждани/ да бъдат подпомогнати и
подкрепени, както и да бъдат информирани за процесите и услугите. Приемането на
документи и заявления става на хартия, чрез електронна поща. Създадена е работеща
структура по отношение на комплексно обслужване на потребителите.
3. Нормативно осигуряване
Осигурен достъп до законовата и подзаконова нормативна уредба. На web сайта на
гимназията са публикувани всички законови и подзаконови нормативни документи свързани
с образователната институция. Училището разполага с 4 компютърни кабинета, осигуряващи
свободен достъп до интернет и в частност до сайта на гимназията. Има достатъчно работни
места за интернет достъп.
Училищната документация е в отлично състояние и се води според нормативните актове.
Наличен е училищен архив, в който се съхраняват документите според изискванията.
4. Управление на качеството
Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството и тя функционира
ефективно – отчитат се резултати, на основание на които се правят анализи и изводи и ще се
формулират предложения до ръководството на училището за повишаване на качеството.
Област „Училищна среда” /Приложение 2/

Оценка на работната група

14.75 /17/

1. Индивидуалната среда на ученика
Сформирани са 25 клуба, в които са включени 100 ученици в групи за преодоляване на
обучителни затруднения и 233 ученици в групи по интереси. Оказана е обща подкрепа на
83% от учениците под различна и разнообразни форми. Дейностите са реализирани според
годишния план на гимназията и биха могли да се групират в няколко тематични полета:
 Занимания по интереси - клубове, спортни прояви, отбори и пр., по предварително разработен
график. .
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 Стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в областта на
науките, технологиите, изкуствата, гражданското и здравното образование, както и за
придобиване на умения за лидерство – работа с ученическия съвет и класовите екипи.


Кариерно ориентиране на учениците – изследване на личностовите особености, интереси и
ценности, начертаване на план за кариерно развитие – реализирано по план на уч. психолог.

 Участие в проекти, програми, форуми и в други изяви на общинско, областно, национално и
международно равнище - Еразъм+ Healthy Body Sustainable World;
 Проект превенция на психоактивни вещества – съвместно с национален център по
наркомании и Община Варна, Дирекция „Превенции” – целогодишна работа в четири
направления. Превенция на: Рисково сексуално поведение; Психоактивни вещества; Трафик
на хора; Безопасен интернет. Работи се по утвърдена програма и се отчита в Община Варна и
на педагогически съвет. Обучени са 28 ученици за работа с връстници по превенция на
рисково поведение. Участвали са в национални и международни форуми.


Програма за училища посланици на Европейския парламент.

 НП „Ученически олимпиади и състезания“- резултати

от работата – представяне на

учениците на национално ниво на олимпиадите по Астрономия, БЗО и ХООС

Създадени са условия за адаптация и личностно израстване.
 Планирани дейности за адаптация и личностно израстване в плана на уч. психолог;
 Плана на училищния психолог е приет и утвърден от директора;
 Осигурени са ресурси /материални и времеви/ за реализиране на личностно
изследване на новоприетите ученици;
 Резултатите от изследването са обсъдени на педаг. съвет - протокол РД -04-05/
04.12.2017
 Индивидуалните резултати са получени от всеки участник в изследването;
 Преместени ученици от други училища са консултирани с училищния психолог и се
наблюдават от него. Всички консултации са отразени в Дневник, които се съхранява и
архивира според изискванията;
 Резултати от анкетно проучване на общественото мнение: от проведената анкета с
родители, 96% считат, че децата им не са имали проблеми с адаптацията, 2% не са се
интересували как протича адаптацията на учениците в гимназията и 2% са отбелязали
затруднения при адаптацията на децата им.
 Условията за личностно израстване също са оценени позитивно.Анкетираните
родители считат, че атмосферата в класа и средата в училището подпомага развитието
на тяхното дете
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Осигурени са условия за ползване на мултимедия в голяма част от кабинетите. Прилагат се
епизодично интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни
(проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени на
заседание на методическо обединение.

2. Училището като социално място
Създадени са условия за интегриране на ученици със СОП
 Осигурени са потенциални условия за интегриране на ученици със СОП, но в
гимназията няма регистрирани такива случаи
 Координаторът за оказване на обща и допълнителна подкрепа е преминал обучение за
работа с деца със СОП
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 Обучени учители за работа с деца със СОП
 Разработен механизъм за подкрепа на деца със СОП
 С хронично болните деца, нуждаещи се от подкрепа работи училищния психолог
 Резултати от анкетно проучване на мнението на учителите: наблюдава се една не

малка част от педагогическата колегия, която е индифирентна към проблемите на
ученици със СОП /34% са отговорили, че не им е известно да са създадени подобни
условия/.

Налични са възможности за обща и допълнителна подкрепа
 Има разработена нормативна база за обща и допълнителна подкрепа. Педагогическата
колегия е запозната с нея и при необходимост я изпълнява. Учителите са преминали
квалификация. Оказана обща подкрепа на над 50 % от учениците
 Със заповед на директора на училището е определен координатор по приобщаващо
образование.
 Училището работи по утвърдени програми, механизми, процедури както следва:
o Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и
учениците от уязвими групи в III ПМГ„Aкад. Методий Попов”
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o Програма за превенция и интервенция на ранното напускане на учениците от
училище – III ПМГ
o Политики за противодействие на училищния тормоз между учениците в III
ПМГ„Aкад. Методий Попов” за всяка учебна година
o Координационен механизъм за дейности насочени към приемане на
различието
o Механизъм за работа с талантливи ученици
o Алгоритъм за осигуряване на подкрепа за личностно развитие
o Процедури за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно
развитие в III ПМГ “ Акад. Методий Попов” гр. Варна
 Осигурена обща подкрепа на 481 ученици. Дейностите са реализирани според
годишния план на гимназията и биха могли да се групират в няколко тематични
полета:
 Занимания по интереси - клубове, спортни прояви, отбори и пр., по предварително
разработен график.
 Стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в
областта на науките, технологиите, изкуствата, гражданското и здравното
образование, както и за придобиване на умения за лидерство – работа с ученическия
съвет и класовите екипи.
 Кариерно ориентиране на учениците – изследване на личностовите особености,
интереси и ценности, начертаване на план за кариерно развитие – реализирано по
план на уч. психолог.
 Дискусия на тема „ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПОДКРЕПА ЗА
КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ВСЕКИ
УЧЕНИК”
 Резултати от анкетно проучване на общественото мнение сред учители - прави
впечатление, че на 5.7% от учителите не им е известно за съществуването на програма
за работа с уязвими групи, но такава е приета на ПС
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Дейности за превенция и решаване на конфликти
 Назначен училищен психолог
 Планирани дейности в плана на училищния психолог за справяне с конфликтни
ситуации
 Психологът е преминал обучение по медиация на конфликтни ситуации в училищна
среда
 Проведена групова работа и индивидуална работа по случай, отразени в дневник и
отчет на психолога. Регистрирани 5 конфликтни ситуации – 3 между ученици и 2
между учител и ученик
 Резултати от анкетно проучване на общественото мнение:

Попълнили анкетната

карта родители , считат че конфликтите са единични случаи, а 14 % не са чували да
има такива в гимназията. Учителите също оценяват позитивно взаимоотношенията с
учениците. Конфликтни ситуации между тях и ученици не се срещат за 94% а за
останалите те са твърде рядко срещани.
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3. Информационни ресурси
Осигурен е високоскоростен интернет достъп (по кабел със скорост 30 Мbps) до:
 всички компютърни кабинети (к-т 313, к-т 314, к-т 315, к-т 316);
 кабинетите на администрация – директор, заместник директори, счетоводство,
технически секретар.
Изградена е локална мрежа между компютърните кабинети и администрацията.
Осигурен е безжичен интернет достъп до:
 всички компютърни кабинети (к-т 313, к-т 314, к-т 315, к-т 316);
 класните стаи на втори етаж – 210, 211, 212, 213, 214;
 класните стаи на трети етаж – 310, 311, 312;
 лаборатории – лаборатория по биология, лаборатория по физика;
 кабинет на училищния психолог;
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Все още няма осигурен безжичен достъп до интернет в една част от класните стаи и
лаборатории.
Наличие и качество на компютърна техника:
 Техническите параметри на компютърните конфигурации в кабинети 313 и 314 са
отлични и отговарят напълно на нуждите.
 Техническите параметри на компютърните конфигурации в кабинет 315 са много
добри. Към момента отговарят на нуждите.
 Техническите параметри на компютърните конфигурации в кабинет 316 са

задоволителни.
 Общият брой на преносимите компютри, с които разполага педагогическата колегия е

32. От тях 10 са с отлични параметри. На всяка предметна комисия е предоставен
преносим компютър и мултимедия.
Наличие и разпространяване на информация, свързана с дейностите на училището
Училището разполага със статичен web сайт, който се обновява непрекъснато.
Училищният web сайт се архивира периодично. Училищният web сайт не предоставя
възможности за онлайн обучение.
4. Материално-техническа база
Има достъпна архитектурна среда. Обособени рампи към входовете. Наличие на
ефективен пропускателен режим. Осъществява се денонощно видеонаблюдение с помощта
на 37 камери с постоянен режим на работа и запис. Наличие на оборудвани кабинети и
лаборатории

по

профилиращите

предмети

с

нови

прибори,

уреди

и

реактиви.

Регламентирани са отговорностите за реда и чистотата на работното място
Област „Образователен процес” /Приложение 3/

Оценка на работната група

31 /34/

1. Учебна дейност
Учителите имат достатъчни умения при планиране на урока, проявяват гъвкавост и
творчество и разбират необходимостта от промени в плановете си, за да отговорят на
образователните потребности на групи или отделни ученици. При наблюдаваните уроци се
установи, че имат разбираема структура, адекватна на целите на урока и съобразена с
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възможностите на учениците. На всеки етап се обобщават ученическите разсъждения, търси
се обратна връзка, при възможност учениците се включват в преподаването на новия урок.
Голяма част от учителите планират и реализират интерактивни методи в хода на урока.
2. Оценка и самооценка
Учителите формулират критерии за оценка знаията и уменията на учениците, като
предварителна са запознати с тях. Всички спазват изискванията на Наредбите за оценяване
за ритмичност и достатъчен брой оценки при оформяне на срочна или годишна оценка.
Използват разнообразни форми за оценка. Проверяват писмените работи в срок, поставят
аргументирани рецензии, съхраняват входни и изходни нива.
Според 74,4% от учителите /резултатите са от анкетно проучване/ учениците им имат
умения да се самооценяват, критични са към грешките си и могат реално да преценят своите
отговори според предварително заложените критерии за оценка. Според анкетираните 14%
могат напълно адекватно да се самооценяват и 66 % близко да адекватната самооценка,
което говори за изградени умения за оценка и самооценка, имайки предвид възрастовите
особености на учениците.
3. Взаимоотношения учител – ученик
Изградени са партньорски взаимоотношения между учениците и учителите
 Няма входирани жалби за нарушаване на добрия училищен климат
 Резултати от анкетно проучване на общественото мнение
Родителите като цяло са по-оптимистично настроени от учениците. Те считат, че учителите
могат да управляват поведението

на учениците и има изградени партньорски

взаимоотношения между ученици и учители. Това твърдение родителите считат, че е вярно
за по-голямата част, но не и за всички учители. Учениците имат едно по равномерно
разпределение на отговорите до колко учителят може да изгради позитивна рамка за реда в
класната стая. Само 22% отговарят с „да”, а „по-скоро да” и „по-скоро не” имат почти
равностойна тежест. Разликите между родителите и учениците, които са оптимистично
настроени за реда в класната стая е в рамките на 10 % от анкетираните.

ДОКЛАД-САМООЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ТРЕТА ПМГ „АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ” – ГР.ВАРНА
ПРЕЗ ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2016 Г. – АВГУСТ 2018 Г.

TРЕТА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
“АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ“ – ВАРНА
гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 80, тел/факс: 052/620 290, тел. 052/613 640, 620 289, e-mail: pmg3@abv.bg

Родители:

Ученици:

Екипна работа в класа
В по-голямата част от паралелките учениците имат изградени умения за работа в екип. При
поставяне на задача за екипна работа се организират бързо, работят ефективно и проявяват
способностите си. Това може да се наблюдава не само в часовете, но и в извънкласните
дейности, както и в дейностите на ученическия съвет, доброволческите акции.


Резултати от анкетно проучване на общественото мнение

Учителите планират своята работа с представителите на ученическото самоуправление –
твърдението е вярно в различна степен за над 70 % от тях. Тази екипна дейност е видима помалко за родителите 44% от тях нямат информация.
ДОКЛАД-САМООЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ТРЕТА ПМГ „АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ” – ГР.ВАРНА
ПРЕЗ ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2016 Г. – АВГУСТ 2018 Г.

TРЕТА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
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гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 80, тел/факс: 052/620 290, тел. 052/613 640, 620 289, e-mail: pmg3@abv.bg

Графика учители

Графика родители

Позитивна дисциплина
Позитивната дисциплина помага на ученика да научи положителните ценности и да
развие социалните си умения, да е отговорен и адаптивен, да спазва осъзнато социалните
норми. Над 50% от учителите умеят да изслушват учениците, дават им възможност да
изказват различни мнения. Имат сравнително високи изисквания за постижения. Внушават
положителна емоция.
Резултати от анкетно проучване на общественото мнение:
Ако разгледаме трите графики по-долу ще забележим, че има разминаване между
оценките на учители и ученици. Учителите считат, че могат да създадат атмосфера на
позитивна дисциплина в клас / 65.7%/, но учениците са посочили твърдо „да” за 30% от
учителите си.
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Оценка на родителите

Оценка на учениците

ДОКЛАД-САМООЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ТРЕТА ПМГ „АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ” – ГР.ВАРНА
ПРЕЗ ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2016 Г. – АВГУСТ 2018 Г.

TРЕТА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
“АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ“ – ВАРНА
гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 80, тел/факс: 052/620 290, тел. 052/613 640, 620 289, e-mail: pmg3@abv.bg

Оценка на учителите

4. Резултати от обучението
Успешно е представянето на учениците от Х клас на НВО по дигитални
компетентности.
среден брой максимален среден брой максимален среден брой максимален
точки
брой точки
точки
брой точки
точки
брой точки
модул 1
модул 1
модул 2
модул 2
общо
общо
19,15
30
18,50
30
37,80
60
2016/2017
18,24
30
18,29
30
33,59
60
2017/2018
година

Всички ученици успешно са положили държавните зрелостни изпити.

2015
Предмет

2016

2017

Разлика
Среден между 2017
и 2018 г.
успех

2018

Явили Среден Явили Среден Явили Среден Явили
се
успех
се
успех
се
успех
се
142

4,82

134

5,06

130

4,81

140

4,83

0,02

Математика

5

4,15

0

0

6

4,44

3

4,58

0,14

История и
цивилизация

2

3,19

2

4,64

5

5,05

5

4,25

-0,80

География и
икономика

18

4,83

13

5,13

25

4,92

13

4,88

-0,04

БЕЛ

ДОКЛАД-САМООЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ТРЕТА ПМГ „АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ” – ГР.ВАРНА
ПРЕЗ ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2016 Г. – АВГУСТ 2018 Г.

TРЕТА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
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Физика и
астрономия

5

5,66

0

0

5

5,52

0

0

-

Биология и ЗО

34

5,17

71

5,54

28

5,16

38

4,83

-0,33

Химия и ОСС

3

5,30

7

5,36

1

5,98

6

5,47

-0,51

Фил. цикъл

35

4,64

3

3,86

20

4,17

20

4,89

0,72

Английски
език

39

4,76

36

5,18

38

5,48

52

5,63

0,15

Френски език

0

0

1

3,61

0

0

1

4,24

-

Немски език

0

0

1

4,64

1

4,92

2

5,21

0,29

Руски език

0

0

0

0

1

5,50

0

0

-

Поправителни изпити
През периода на извършване на самооценка само един ученик от дневна форма на
обучение е полагал поправителен изпит и един ученик от СФО и те са положени успешно.
5. Надграждащо обучение
В училището се организират състезания и конкурси. Учителите и учениците активно
участват в тях. Инициативите са в различни области. Както в областта на спорта, така и в
научната и поазнавателна сфера.
Дейностите, които мотивират учениците за търсене на нови знания могат да се измерят в
тяхната активност при участие в различни конкурси, олимпиади и др. постижения.
Резултати от анкетно проучване на общественото мнение

показват, че учителската

колегия е удовлетворена от участието си в тези дейности

ДОКЛАД-САМООЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ТРЕТА ПМГ „АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ” – ГР.ВАРНА
ПРЕЗ ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2016 Г. – АВГУСТ 2018 Г.

TРЕТА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
“АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ“ – ВАРНА
гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 80, тел/факс: 052/620 290, тел. 052/613 640, 620 289, e-mail: pmg3@abv.bg

Оценка на родителите

Оценка на учителите

Участия на учениците от гимназията в седем олимпиади . По всички учебни предмети
са класирани ученици на областен кръг. И през двете учебни години има класирани на
нацинален кръг / повече от един ученик/, като през 2018 година има класиран на призово
място, който е включен в разширения национален отбор по биология и ЗО.
ДОКЛАД-САМООЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ТРЕТА ПМГ „АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ” – ГР.ВАРНА
ПРЕЗ ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2016 Г. – АВГУСТ 2018 Г.

TРЕТА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
“АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ“ – ВАРНА
гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 80, тел/факс: 052/620 290, тел. 052/613 640, 620 289, e-mail: pmg3@abv.bg

Учители и ученици участват и в състезания на общнско и национално ниво, които
също са разнообразни /химия, биомедицина, IT сфера, театър, литературни конкурси,
фотоизложба, рисунки, спорт и др./.
Област „Позитивен училищен климат” /Приложение 4/

Оценка на работната група

18 /20/

1. Подкрепа и развитие потенциала на ученика
Планираните дейности на класа са с представители на ученическото самоуправление,
но участието на родителите е слабо застъпено. Учениците активно участват в дейностите на
класа.
Има изградена система за стимулиране. Учениците, които имат отличен успех и добри
прояви се награждават с устна похвала от учителя, класния ръководител, директорът на
училището издава заповеди, докладва се пред педагогическия съвет. Връчват се предметни
награди и похвални грамоти. Училищното настоятелство участва при реализирането им.
2. Дейности за подкрепа и лчностно развитие
Планират се и се реализират дейности за превенция и преодоляване на агресията в
училище.
 Създаден със заповед на Директора Координационен съвет за справяне с училищния
тормоз сред малолетни и непълнолетни
 Приет план за работа на КС
 Приети на ПС Политики за противодействие на училищния тормоз между учениците
в ІІІ ПМГ „Акад. Методий Попов” – Варна 2017/2018 учебна година
 Приета на ПС ПРОЦЕДУРА

ЗА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ
ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ
 Мониторинг на училищния тормоз – анкетирани 511 ученици
 Мониторинг на училищния тормоз – работа по фокус групи
 Консултативна и групова работа на училищния психолог – отчетена в годишния отчет
на психолога и отразена в дневник
ДОКЛАД-САМООЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ТРЕТА ПМГ „АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ” – ГР.ВАРНА
ПРЕЗ ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2016 Г. – АВГУСТ 2018 Г.
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“АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ“ – ВАРНА
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 Има съществуващ Регистър за случаи на училищен тормоз
Резултати от анкетно проучване на общественото мнение
Родители:

Създадена е подкрепяща среда за учениците. Приетите нормативни документи са
съобразени с изискванията на Наредбата за приобщаващо образование. Работи се на ниво
клас и училище. Ангажирани са над 90% от общността.
 Училището работи по утвърдени програми, механизми, процедури както следва:
 Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и
учениците от уязвими групи в III ПМГ„Aкад. Методий Попов”
 Програма за превенция и интервенция на ранното напускане на учениците от
училище – III ПМГ
 Програма за повишаване качеството на образователния процес
 Политики за противодействие на училищния тормоз между учениците в III
ПМГ„Aкад. Методий Попов” за 2017/2018 уч. година
 Координационен механизъм за дейности

насочени към

приемане на

различието
 Механизъм за работа с талантливи ученици
 План – програма за взаимодействието между училищната общност и
родителите, при изпълнение на Закона за предучилищно и училищно образование
ДОКЛАД-САМООЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ТРЕТА ПМГ „АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ” – ГР.ВАРНА
ПРЕЗ ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2016 Г. – АВГУСТ 2018 Г.

TРЕТА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
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 Осигурена обща подкрепа на 30 ученици, на които са наложени санкции ;
 Реализирана обща подкрепа с Планове за личностно развитие – 30;
 Всички планове са утвърдени от Директора със заповед и са сформирани екипите
също със заповед;
 Налични са протоколите от екипните срещи;


Създадените екипи за обща подкрепа, са провели
Обща подкрепа

Допълнителна

Случаи при които е

подкрепа

необходима
подкрепа
Обучителни

Брой проведени
срещи на екипите за

5

0

затруднения /двойки
за срока/

личностно развитие
Брой проведени
срещи на екипите за

51

0

Нарушение на ПДУ

личностно развитие

Резултати от анкетно проучване на общественото мнение:
От отговорите на учителите е видно, че много повече ги привлича работата с надарени
ученици /80%/ и се чувстват удовлетворени от нея. Работата с изоставащите не е така желана
– 20% участват по задължение и още 14 % не са удовлетворени от тази дейност.
Оценка учители

ДОКЛАД-САМООЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ТРЕТА ПМГ „АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ” – ГР.ВАРНА
ПРЕЗ ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2016 Г. – АВГУСТ 2018 Г.

TРЕТА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
“АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ“ – ВАРНА
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Извършва се индивидуално консултиране на ученици с различни проблеми, свързани
с тяхното развитие. Има човешки ресурс, назначен е училищен психолог, има осигурен
кабинет,

дейността е обезпечена методически, консултативната работа се извършва с

ученици, родители; поддържат се връзки при нужда и с външни организации.
Проведени са 517 консултативни часа с ученици; 48 с родители и 10 с учители.
Проблематиката е:
-

взаимоотношения в семейството;

-

психосоматика;

-

личностно развитие;
ДОКЛАД-САМООЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ТРЕТА ПМГ „АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ” – ГР.ВАРНА
ПРЕЗ ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2016 Г. – АВГУСТ 2018 Г.
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гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 80, тел/факс: 052/620 290, тел. 052/613 640, 620 289, e-mail: pmg3@abv.bg

-

професионално и кариерно развитие;

-

взаимодействие с училищната среда;

-

нарушения на ПДУ;

-

междуличностни конфликти – ученик – ученик и ученик – учител

-

кибертормоз

Проведени са и 167 часа индивидуална превантивна работа, касаеща рисково
поведение на учениците, употреба на ПАВ и наблюдение на хронично болните ученици,
както и тези, за които са планирани дейности по обща подкрепа.
Провеждат се консултации и с всички ученици, за които са приложени мерки за обща
подкрепа, поради нарушаване на Правилника за дейността на ІІІ ПМГ „Акад. Методий
Попов”.
Реализират се дейности за формиране на здравословен начин на жвиот. Дейностите
се провеждат в различни часове, използва се връстников подход, ангажирана е по-голямата
част от общността. Дейностите са реализирани от клуб „Превенции” по предварително
приета програма и график за дейността на клуба. Учениците участват и на ниво община в
градския пиър екип. Постигат резултати и на национално ниво – І място за разработване на
кампания за превенция на трафик на хора – гр. В. Търново

Резултати от проведената анкета
Резултати учители
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Резултати родители

Реализират се дейности за екологично възпитание, за създаване на граждански
добродетели и общочовешки ценности. Гражданското, екологичното и интеркултурното
образование се осъществяват при всички видове училищна подготовка. В часовете на класа ,
в часовете по ЗП, ЗИП и СИП по различни учебни предмети. Има сформирани клубове по
интереси, участия в проекти /Проект превенция на психоактивни вещества, Програма за
училища посланици на Европейския парламент, Съдебната власт-информиран избор и
гражданско доверие – Програма на Висш съдебен съвет и МОН, Клуб Доброволците на
Трета/.
Има създадена и утвърждаваща се във времето система за ритуализация на училищния
живот, в която се включва цялата общност. Трета ПМГ „Акад. Методий Попов” има патрон,
знаме, герб, лого, сайт, ученическа униформа, училищни ритуали, празник на училището –
29.04 /ден на отворени врати/, традиционни театрални постановки, тържества, базари,
спортни празници, конкурси и състезания и др.
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Област „Партньорства” /Приложение 5/

Оценка на работната група

7 /8/

1. Партньорство между преките участници в училищното образование
Планирани са дейности, за подпомагане, адаптиране и развитие на млади учители и
новоназначени такива, които получават подкрепа от методическите обединения,
предметните комисии и ръководството на училището.
Изградено е доверие и партньорство между ръководството и методическите обединения и
предметните комисии. Ръководството анализира нуждите и спомага и инициира дейности,
подпомагащи работата на структурите с цел повишаване на качеството на образователния
процес.
Участие на родителите в родителски срещи и училищни мероприятия – около 78% е
участието на родителите.
В гимназията има сформирани Училищно настоятелство и Обществен съвет,

които

работят по свой план. Училищното настоятелство е регистрирано като сдружение с идеална
цел. Предоставя годишен отчет, който се публикува на сайта на гимназията, подпомага
реализирането на дейности и подкрепя финансово училището. Осигурява финансиране за
награди на различни дейности. Общественият съвет дава становища, съгласува предложения
на директора, училищния учебен план и други съобразно нормативните изисквания, като на
всяко заседание се водят протоколи, които се входират в деловодството на гимназията.
Резултати от анкетно проучване на общественото мнение
Оценка на учителите
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2. Партньорство с външни институции
Директорът на училището поддържа професионални взаимоотношения с РУО - Варна,
Община Варна, със сходни структури (други профилирани гимназии) и с ключови партньори
(висши училища). Участва в разработване на регионални политики в сферата на
образованието (напр. участие в работни групи на РУО в разработването на предложения и
процедури). Директорът инициира партньорства със синдикални организации. Организира
обсъждането на възможни действия за институционална подкрепа.
Заповедите и указателните писма се изпълняват в срок. Няма предписания.
Винаги при необходимост се търсят структури за закрила на детето. Има психолог в
училището и екип за работа, които подържат взаимодействието с Териториалните структури
за закрила на детето и Областна дирекция на МВР.
Взаимодействие с местната общественост, неправителствени организации и др. институции
 Гимназията участва активно в събитията, организирани от общността и информира за
своите инициативи в обществените медии;
 Участия във всички събития на Община Варна;
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 Общински съвет по наркотичните вещества -

кръгла маса

„Здравни и социални

последици при употреба на наркотични вещества при деца”;
 Трета церемония по връчване на отличия „Младите хора и бъдещето” – дирекция
„Превенции” Община Варна;
 Дискусионна среща - „Новите наркотици – рискове и последици от притежанието,
разпространението и употребата им” – Община Варна;
 Тържествено връчване на Награда Варна – през 2018 г. ученик от гимназията стана
носител на наградата за постижения в общообразователната подготовка.
VI. Оценка на работната група от извършеното самооценяване
Оценка на работната група

91,25/100/

Избрана е пет степенна скала за самооценяване на качествотото на предоставяното
образование. Максималното ниво е 100 т.
Оценка

Резултат

Отлично

от 81 до 100

Много добро

от 61 до 80

Добро

от 41 до 60

Задоволително

от 21 до 40

Незадоволително

до 20

VII. Изводи относно областите за подобрение и предприемане на мерки за
подобряване на качеството на предоставяното образование
Анализът на определените от работната група области за подобрение на дейността на
онституцията насочва вниманието към следните акценти:
1. Споделянето на ефективни практики да се осъществява на училищни форуми.
2. Прилагане на интерактивни методи за учене /ситуационн, дискусионни, опитни и пр./
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3. Активно участие в екипите за осъществяване на обща подкрепа.
4. Изграждане на ясна и позитивна рамка за реда в класната стая.
5. Активно използване на екипната работа в ОВП.
6. Реализиране на дейности, мотивиращи учениците за допълнителни знания.
7. Включване на родителите при планиране на дейностите на класа.
VIII. Резюме от доклада
След проведената самооценка комисията направи следния извод:
Институцията се управлява по начин, който позволява непрекъснато усъвършенстване
и надграждане. Постигат се стратегическите цели. Насърчава се професионалното развитие
на колектива. Предоставя се подкрепа за справяне с проблемите. Толерира се компетентната
професионална изява. Успешно се управляват партньорства. Включването в социалнозначими инициативи подобрява и повишава реализацията. Законосъобразно и целесъобразно
се управляват и разходват финансови средства и ресурси /при извършените проверки от
одитни и контролни органи не са установени нарушения/. Инициират се и се поощрява
въвеждането на иновативни решения за подобряване на резултатите от образователновъзпитателния процес в училището.
IX. Заключение
Настоящият доклад представя оценката на работната група за самооценяване на
Трета ПМГ - Варна към август 2018 г.
Поставените оценките описват познанието на членовете на работната група за
процесите в училището и резултатите от тях.
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