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ДОКЛАД  
ОТ ПРОВЕДЕНО САМООЦЕНЯВАНЕ  

НА НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“ ПЛОВДИВ  

ЗА УЧЕБНАТА  2017 / 2018 година 

 
 І. Цели на самооценяването  

Основните цели за провеждане на самооценяването на професионалното образование и 
обучение в  НХГ“ Цанко Лавренов“ – град Пловдив за учебната 2017 - 2018 г. бяха: 

-  оценяване средата, в която функционира професионалната гимназия, определяне на 
областите, които се нуждаят от подобряване; 

-  определяне на мястото на гимназията сред другите професионални училища; 

-  придобиване на  обща представа за извършваните дейности в гимназията, набелязване на 
мерки за тяхното подобряване; 

- оценяване  добрите практики и разширяване на техния обхват; 

-  развиване на  иновациите в училище; 

-  подобряване  работата в екип в колектива; 

-  разширяване  споделянето на добри практики в колектива и извън него; 

- изграждане стремежа към непрекъснато усъвършенстване качеството на ПОО 

  ІІ. Обща информация за условията , при които работи професионалната гимназия 

За учебната 2017 / 2018 г. в НХГ“ Цанко Лавренов“  броят на учениците бе:   245 в дневна, 
форма на обучение по следните професии и специалности: 

Професия „Художник-изящни изкуства“/ специалност „Художник-изящни изкуства“ от 
професионално направление  „Изящни изкуства “ – дневна  форма. 



Професия „Художник-приложни изкуства“ специалност „Иконопис“ от професионално 
направление „ Приложни изкуства и занаяти“ – дневна форма. 

Професия „Дизайнер“ специалност „ Рекламна графика“ от професионално направление 
„Дизайн“- дневна форма. 

Обучението на учениците по различните професии и специалности за учебната 2017/2018 г. 
се проведе по 1  учебeн план. 

 Самостоятелна форма на обучение – 13 ученици. 

ІІІ. Налични ресурси 

1.  Човешки ресурси 

- В НХГ“ Цанко Лавренов“  работят 42 учители, от които 2 притежават   ІІ ПКС, с IV ПКС-1 и 3 
с V ПКС/, научна степен -1  и 10 служители в непедагогически персонал. От тях  са 18 мъже 
и 29 жени. Средната възраст е 49.17 години. 

1. Материални ресурси 

Базата на училището се състои от: 

-         6 класни стаи 

-         9 ателиета 

-         2 терминални кабинети с 2 сървъра и 19 терминални работни станции 

-         2 учебни работилници 

-         1 физкултурен салон 

-         1 игрище 

Училището е разположено на площ от 5,083 дка.  

Финансови ресурси  

-         Издръжка на един ученик от специалност „Художник-изящни изкуства“ . – 2446 лв. 

-         Издръжка на един ученик от специалност „Иконопис“ . – 2446 лв. 

-         Издръжка на един ученик от специалност „Рекламна графика“ . – 2446 лв. 

Средната работна заплата за учебната 2017/2018 г. е 992 лв; за педагогическия персонал- 
854 лв., за административния персонал – 757 лв. 

Средствата от собствени приходи възлизат на 363 лв.. По проекти получената сума за 
оценявания период е 13 452 лв. 

 



ІV. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване 

В НХГ“ Цанко Лавренов“  за пръв път се провежда цялостна самооценка на качеството на 
професионалното образование и обучение, което наложи да се направи изследване за да се 
установят силните и слабите страни на обучението и управлението и да се набележат 
краткосрочни и дългосрочни мерки за повишаване на ефективността на труда на колектива. 

Изследването се проведе по следните области и критерии: 

Област-  Училищен мениджмънт  

Критерии: 

-         Система за осигуряване на качеството на ПОО; 

-         Инвестиции в ПОО; 

-         Квалификационна дейност; 

-         Нормативно осигуряване; 

-         Училищен персонал. 

Област – Училищна среда 

Критерии: 

-         Индивидуална среда на ученика; 

-         Училището като социално място; 

-         Материално-техническа база; 

Област – Обучение и учене 

Критерии: 

-         Учебна дейност; 

-         Оценяване и самооценяване; 

-         Взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик; 

-         Резултати от обучението; 

-         Надграждане на знания и умения; 

-         Педагогически постижения. 

 

 



Област  - Училищно партньорство 

Критерии: 

- Партньорство между преките участници в училищното образование 

- Външно партньорство 

V. Резултати от самооценяването 

В резултат на проведеното самооценяване се получиха следните резултати: 

ОБЛАСТ 1: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 23.00 от 25  точки 

Критерии: 

-         Система за осигуряване на качеството на ПОО – 9.30 точки  от 9.50 ; 

-         Инвестиции в ПОО – 3.8 т от 4т. ; 

-         Квалификационна дейност – 1.5 точки от 2.5 точки ; 

-         Нормативно осигуряване – 2.90 точки от 3 ; 

-         Училищен персонал – 5.5 точки от 6. 

ОБЛАСТ 2: УЧИЛИЩНА СРЕДА - 14.08 от 20 т. 

Критерии: 

-         Индивидуална среда на ученика - 3.70 точки от 4.50  точки; 

-         Училището като социално място- 5.5  точки от 6.50 точки; 

-         Материално- техническа база- 5.6 точки. от 9 точки 

ОБЛАСТ 3: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ – 31.21 точки от 40т. 

Критерии: 

-         Учебна дейност – 8.3 точки от 10т.; 

-         Оценяване и самооценяване – 4.05 точки от 5 точки; 

-         Взаимоотношения – учител-ученик; ученик- ученик –7.8 точки от 10т.; 

-         Резултати от обучението – 3.7 точки от 5т.; 

-         Надграждане на знания и умения –4 точки  от 5т.; 

-         Педагогически постижения – 3.36 точки от 5т.. точки  



ОБЛАСТ 4: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО– 30.80 точки от 40т. 

Критерии:  

1.  Партньорство между преките участници в училищното образование – 15.40 точки  

2.  Външно партньорство – 15.40 точки 

VІ. Анализ на получените резултати 

ОБЛАСТ 1: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ 

Разработени са   вътрешна система, програма и критерии, за повишаване качеството на 
професионалното обучение, съобразени с националните приоритети 

Комисията по самооценяване изготви план-график на дейностите и срок за тяхното 
изпълнение, отчитане на получените резултати. 

Създадени са механизми за контрол и мониторинг и риск-регистър за ранно предупреждение 
за различни рискове, които функционират координирано.  

Делегираният бюджет на училището се управлява отлично. Училището успешно  работи 
през учебната 2017/ 2018 г. по различни европейски проекти: проект Твоят час, проект 
Фреско,  

Педагогическият персонал участва  в квалификационни форми, провеждат се тематични 
педагогически  и художествени съвети, периодично се извършват  обсъждания по 
методически обединения. Споделени са ефективни практики. 

В  НХГ“ Цанко Лавренов“   има осигурен достъп в определени за целта помещения, до 
законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване на дейността на 
училището и до  учебната документация  по изучаваните професии и специалности. 
Училищната документация се води и съхранява правилно. 

Работата на персонала е ефективна. Има създадени правила и процедури за назначаване и 
съкращаване на персонала, които са предварително оповестени и се спазват. Има 
разработени критерии за оценка на труда на целия щатен персонал, които се прилагат 
ежегодно.  

ОБЛАСТ 2: Училищна среда  

Използвайки различните средства за информация - информационни и рекламни материали, 
медии, информационно табло, интернет,училищен  сайт, ученици и родители получават 
своевременна и пълна информация за  предстоящи мероприятия и дейности, в които децата 
се включват за изява на творческите им способности.  

Разработени са правила за разрешаване на възникнали конфликти в училище, между 
ученик- ученик,  ученик- учител, ученик- служител, учител- учител, учител- служител. 

В училището се работи за осигуряване на  достъпна архитектурна среда.Има адаптирано 
санитарно помещение за специални потребности на ползващите го ,но няма осигурени 
рампи към входовете и  асансьори.  



Осигурен е пропускателен режим и информационен пункт, камери за наблюдение в 
коридори и някои от класни стаи, СОТ, охранители и указателни знаци и табла.  

Класните стаи са ремонтирани и са оборудвани с достатъчен брой учебна мебел в добро 
състояние. Занятията по професионална подготовка се провеждат в обособени ателиета по 
изучаваните професии с необходимото оборудване. Отговорностите за опазване на реда и 
чистотата са регламентирани в правилника за вътрешния ред . Интериорът и екстериорът на 
училището е в задоволително хигиенно състояние. 

 Учителите по общообразователна подготовка са осигурени с материали и консумативи. 
Учениците посещават училищната библиотека,която има богат и разнообразен фонд, който 
се актуализира ежегодно.  

Осигурен е интернет достъп в училището.  

ОБЛАСТ 3: Обучение и учене 

В НХГ“ Цанко Лавренов“   има много добра практика за преподаване и учене и формиране на 
модерен светоглед у учениците. В училището работят квалифицирани педагогически 
специалисти, които провеждат качествено обучение, съобразно ДОИ, ЗНП, ППЗНП, Закон за 
професионалното образование. Над 90% от завършващите се дипломират успешно, като 
част от тях продължават във ВУЗ в страната и в чужбина,  а останалите успешно се 
реализират успешно на пазара на труда. 

Професионалното художествено обучение в НХГ "Цанко Лавренов" се провежда чрез 
обучение по учебни програми, специализирани за всяка специалност - Живопис, Графика, 
Скулптура, Иконопис, Стенопис, Рекламна графика и Пространствен дизайн. 

За специалностите: Иконопис, Рекламна графика и Пространствен дизайн - обучението е пет 
години и започва от VIII клас включително. Всички ученици от НХГ "Цанко Лавренов" 
изучават през различен период от обучението си шест задължителни специални учебни 
предмета, които са свързани с професионалната подготовка.   

В края на учебната година на IX клас (след двугодишно обучение по специални предмети) 
учениците от "Изящни изкуства" полагат специализиран изпит за определяне на 
специалност по избор, която може да бъде: Живопис, Графика, Скулптура и Стенопис. 

В преподавателската си дейност учителите използват различни иновативни методи на 
преподаване, както и разнообразни форми на проверка и оценка, съобразени с изискванията 
по отделните предмети.  

Получените резултати от държавните зрелостни изпитии и националното външно оценяване 
по дигитални компетенции са много добри. Учениците се стимулират към самооценка. 

Учащите имат изградени умения за работа в екип. Включват се активно в предлаганите 
извънкласни форми и участват  в училищни, регионални и национални, изложби,  конкурси и 
състезания, където заемат призови места. 

Гимназията осъществява добро сътрудничеството и с другите институции- училищно 
настоятелство, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местно 
самоуправление.   

 Осигурени са  условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието. 



 VIІ. Постижения и добри практики в гимназията:  

Носители на награди и стипендии през тази учебната година: 

 Годишна стипендия на галерия "Ромфея", 2017 г., поощрителни награди на галерия 
"Ромфея", 2017 г.:,награди от конкурс за рисунка с графичен таблет "Пловдив - моят град", 
2017 г., ежегоден конкурс "Рисунката",  

Талантливи ученици от Художествената гимназия спечелиха 4 първи награди и 3 
поощрителни награди в Национален младежки конкурс за изящни и приложни изкуства и 
дизайн, който Министерство на културата организира ежегодно в град Трявна. Официалното 
връчване на грамотите беше на 9 юни 2018 г. от 18 ч. в Художествената галерия в Трявна. 

Област: Училищен мениджмънт  

Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" участва за втора година в Проект 
"Твоят час" - проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и 
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, 
умения и компетентности" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и 
образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основна цел на проекта е 
създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за 
успешно завършване на средното образование чрез допълване, развитие на творческите 
способности на учениците надграждане на техните знания, умения и компетентности, 
придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. 

Часовете по проекта „Твоят час“ се провеждат в ателиетата на НХГ“Цанко Лавренов“ в 
подходящо за учениците време. Изучават се нови похвати и техники в областта на 
графиката, актовата рисунка, дигиталната фотография, илюстрацията, сграфитото, 
интериорния дизайн.   

Големият интерес към иконописта даде възможност да се формират три групи: Проект за 
нагръдна икона, Декоративно пано- част от храмова украса и Проект за църковна утвар. 

От няколко години в училището се създаде театрално студио „Сцена“, допълнено от групата 
извънкласни дейности, занимания по интереси – Художествено слово. 

Към този проект са включени и групите Самозащита, Бадминтон, Народни танци и Фитнес. 

За поредна година продължава дейността на Група за личностно развитие и себепознание.  

По време на занятията по обучителни затруднения Природни науки в областта на физиката,  
учениците усвояват сложната материя по-лесно и забавно.   

Национална програма „ Диференцирано заплащане“ ІІ стълб „ Въвеждане на система за 
определяне на ДТВ за постигнати резултати от труда на педагогическите кадри“; 

За да се подобрят способностите на педагогическите специалисти, в НХГ“ Цанко Лавренов“   
се провежда непрекъснато квалификационна дейност на вътрешно училищно ниво, от други 
институции и чрез споделяне на добри практики със сродни училища.  

 



Област „ Обучение и учене“  

Учениците от НХГ“ Цанко Лавренов“   участват в различни извънкласни дейности , 
състезания и конкурси, на които печелят призови места. Чрез участието си в различни 
европейски и национални проекти, голяма част от тях повишават своята професионална 
квалификация и езиковите си компетенции. 

Завършващите ХІІ клас  се дипломират успешно, като част от тях продължават обучението 
си във ВУЗ. Това показва високото качество на професионалното обучение, което се 
предлага в училище. Учителите оценяват ритмично постиженията на учениците,проверяват 
прецизно писмените работи на учениците, отстраняват грешките и ги оценяват ги и поставят 
рецензия. Съхраняват входно ниво до края на учебната година. 

Област: „Училищно партньорство“ 

Изградени са успешни взаимоотношения на партньорство между учители,  ученици и 
родители. 

Продължава успешното  партньорство  на гимназията с досегашните културни институции. 
Културният календар на Гимназията преминава под мотото на добрите партньорства в 
сферата на образованието, културата и обществения живот. Продължават ползотворните 
връзки с утвърдени партньори: 

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ, 

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ, 

ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ 

АМТИИ – ПЛОВДИВ, ВТУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 

Също така със всички средни училища по изкуствата в страната. 

От общинските и държавни институции – Национална библиотека „Иван Вазов“ – читалище 
„Алеко Константинов“,  читалище „Христо Ботев“, Археологичеки музей, Дом на Културата 
Борис Христов, Комплекс „Тракарт“, Комплекс „Малка Базилика“, Градска художествена 
галерия – Пловдив, Исторически музей „Перущица“, галерия „Ромфея“, Синдикален дом на 
културата „Борис Христов“, Театрални институции, Пловдивски културен институт и др. 

Продължават успешните международни сътрудничества с Турция, Полша и др.  

Сборна изложба "Диплома селекшън" с творби на дипломанти и преподаватели от НХГ 
"Цанко Лавренов" се откри в изложбеното пространство на Български културен институт в 
Будапеща,  посветена на Деня на Българската култура и славянската писменост и Пловдив - 
Европейска културна столица 2019. 

Осъществяват се нови партньорски връзки, които допринасят за професионалната 
ориентация на учениците и  творческото им израстване.  



Основното послание на Гимназията пред Обществеността , е за успешна професионална 
реализация  на нейните възпитаници. Нашите зрелостници се обучават в престижни наши и 
чуждестранни учебни заведения.  

Вътрешно-училищна квалификационна дейност 

Външно-училищна квалификационна дейност 

 Курс за придобиване на нови умения и компетенции „Работа с ученици с агресивно 
поведение“ – град Перущица. 

Учебно – творческите практики се осъществяват както в рамките на училището и града, така 
и в други населени места:  в гр. Приморско. Ученици от НХГ "Цанко Лавренов" бяха 
участници в Национален детски пленер в град Пещера. 

Във връзка с разширяване и затвърждаване на познанията на учениците са проведени 
беседи и лекции за водещите проблеми от културния и обществения живот в града. 

Области, нуждаещи се от подобрение:  

В област „Училищна среда“ – да продължи обогатяването и подновяването  на  материално-
техническата база. 

В Област „ Обучение и учене“ да се работи в посока  мотивация  и подготовка на учениците 
за участия в училищни, национални, международни изложби, конкурси, проекти, олимпиади 
и в национални състезания по професиите. 

В област „Училищни партньорства“ да продължи и поддържа сътрудничеството с родителите 
относно текущия учебен процес и в извънкласните дейности ,  училищното настоятелство. 
Желателно е на родителските срещи да се изисква по голяма заинтересованост от  страна 
на родителите за подпомагане на учителите в дейността им. 

VIІІ. Приоритети за следващо оценяване 

Отчитайки по-слабите страни от направената самооценка през учебната 2017/2018г. трябва 
да се засили дейността в област „Обучение и учене “: 

-  С цел повишаване резултатите на учениците в учебно възпитателния процес  е 
необходимо да се засилят  контактите  с родителите , Съвета Твоят час и извънучилищните 
институции.  

- Да се поддържа мотивацията на учениците за участия в училищни и извънучилищни форми 
на изява. 

 

 

 

 



  Област училищен мениджмънт 

 

1.Разработена ли е училищна програма за 
повишаване качеството на ПОО? 

ДА 

2.Разработени ли са училищни критерии за 
установяване качеството на ПОО? 

ДА 

3.Създадена ли е вътрешна система за 
осигуряване на качествено ПОО? 

ДА 

4.Създаден ли е механизъм за мониторинг и 
контрол в училището? 

ДА 

5.Създаден ли е риск-регистър за ранно 
предупреждение за различни рискове? 

ДА 

6.Изготвен ли е доклад от проведено 
самооценяване с изводи и мерки за осигуряване на 
по-високо качество на ПОО? 

ДА 

По отношение на получените данни могат да бъдат направени следните изводи: 

Училището има разработена програма за повишаване качеството на професионалното 
образование и обучение,съдържаща необходимите реквизити. 

Разработени са вътрешна система и критерии за осигуряване качеството на 
професионалното образование и обучение, които функционират ефективно. 

 Създадени са механизъм за контрол и мониторинг и риск регистър за ранно 
предупреждение за различни рискове, които функционират координирано и ефективно. 

-  Да  продължи оборудването на  учебните кабинети и ателиета със съвременна техника; 

-  Увеличаване на  материалите и консумативите, необходими  за професионалната 
подготовка в училище; 

-  Въвеждане на още повече отговорности за опазване на реда и чистотата в училище, като   
се следи строго за тяхното изпълнение.  

 В резултат на проведените анкети за самооценяване на качеството на обучението в 
НХГ“Цанко Лавренов“ се показаха много добри резултати.         

НХГ“Цанко Лавренов“- Пловдив е  училище, доказало се с високо качество на 
образователно-възпитателния процес  чрез  съчетаване на съвременните  образователни 
практики с традициите . Висококвалифицираният персонал е обективна предпоставка за 
провеждане на ефективен процес на обучение.  

Изградена е положителна среда на взаимодействие между учители и ученици. Атмосферата 
на доверие между всички участници в процеса на обучение - ръководство, учители и 
ученици са гаранцията за високите резултати и постижения на обучаваните.  

Педагогическият персонал участва  в разнообразни  квалификационни форми. Голяма част 
от анкетираните смятат, че сме постигнали високо качество на професионално образование. 



  

СКАЛА НА ОЦЕНЯВАНЕТО: 

 

Ученици  

От 3361 - 4200   Отлично                                               ДА:  3074  Много добро 

от 2521- 3360    Много добро                                         НЕ: 1126    

от 1681 – 2520    Добро                                                  АНУЛИРАНИ:  0 

от 841 - 1680   Средно 

до 840        Ниско/Слабо 

 

Учители: 

от  704 –880 Отлично                                                        ДА:  726  Отлично   

от  517– 703  Много добро                                                НЕ: 154 

от 330  –516   Добро                                                          АНУЛИРАНИ: 0 

от  143 – 329    Средно 

до 142       Ниско/Слабо 

 

 

Родители: 

от  754 – 943     Отлично                                                  ДА: 702  Много добро 

от  564 – 753      Много добро                                          НЕ: 120 

от  374 – 563     Добро                                                     АНУЛИРАНИ: 0 

от  184 – 373     Средно 

до 183   Ниско/Слабо 

 

 

09.07.2018г.                                   

                                                     Председател на Комисията /  групата  по самооценяване: …………….. 
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