Приложение № 1

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО

“ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ” – СЛИВЕН
гр. Сливен – 8800, пл. “Стоил войвода” № 1, Директор:тел 044 / 62-35-50;
пом-директор - тел. 044/62-33-97; Секретар: 044/62-41-23
УТВЪРДИЛ:........................
Директор: инж. Даниела Караманова

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
за средата, в която функционира професионалната гимназия

I УЧЕНИЦИ
1. Общ брой паралелки
-26 ученици
ки с под 18 ученици
2. Общ брой ученици
3. Структура по пол в %
4. Брой новопостъпили ученици
5 .Относителен дял в % на новопостъпилите ученици, предварително професионално
ориентирани и консултирани спрямо общия брой новопостъпили
6. Относителен дял в % по пол на учениците със СОП спрямо общия брой ученици
7.Относителен дял в % по пол на учениците в неравностойно положение спрямо
общия брой ученици
8. Относителен дял в % на новопостъпилите ученици със СОП, предварително
професионално ориентирани и консултирани спрямо общия брой новопостъпили със
СОП
9 .Общ брой курсистите (обучавани възрастни)
10. Структура по пол в % спрямо общия брой
11. Брой на професионалните направления, по които се осъществява ПОО в
училището
12 .Брой на учениците по професионални направления:

5
1
4
0
113
63
50
27
100%
1
1
60%
0

0
0
0
0
2
113
44

2140108 Моден дизайн
5420101 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни

33

изделия
5420102 Компютърно проектиране и десениране на плетени площни
изделия
13 Брой на учебните планове, по които се провежда професионално образование на
ученици
14 Брой на професионалните направления от СППОО, по които се обучават
курсисти (обучавани възрастни)
15 .Брой курсисти по професионални направления
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16 .Брой новопостъпили курсисти (обучавани възрастни)
17 .Относителен дял в % на новопостъпилите курсисти (обучавани възрастни),
предварително професионално ориентирани и консултирани спрямо общия брой
новопостъпили курсисти
18 .Брой на курсистите ( обучаваните възрастни) по програми за начално
професионално обучение
19. Брой на курсистите ( обучаваните възрастни) по програми за продължаващо
професионално обучение
20 .Относителен дял в % (по пол) на курсистите (обучавани възрастни) в
неравностойно положение, спрямо общия брой курсисти
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21. Брой на учебните планове, по които се провежда професионално обучение на
курсистите (обучавани възрастни)
22 .Относителен дял в % на ученици, наказани с дисциплинарна мярка към общия брой
ученици
23 .Брой изоставащи ученици (по критерии, определени от професионалната
гимназия)
24 .Допълнителни часове за изоставащи ученици- средно на един изоставащ за
учебната година
25 .Брой на лицата, валидирали компетентности, придобити чрез неформално и
самостоятелно учене
II. УЧИТЕЛИ
26 .Общ брой на учителите
27. Относителен дял в % на учителите по общообразователни учебни предмети
28 .Относителен дял в % на учителите по професионална подготовка
29 .Среден брой учебни часове на учител седмично
30 .Брой младши учители
31 .Брой старши учители
32. Брой главни учители
33. Брой възпитатели
34 .Брой старши възпитатели
35 .Брой главни възпитатели
36 .Брой училищни психолози
37 .Брой педагогически съветници
38 .Брой учители с придобита V ПКС
39. Брой учители с придобита IV ПКС
40 .Брой учители с придобита III ПКС
41. Брой учители с придобита II ПКС
42 .Брой учители с придобита I ПКС
43. Брой учители с придобита научна степен „доктор”
44 .Брой учители, преподаващи учебен предмет от професионалната подготовка на
чужд език
45 .Среден брой наблюдавани уроци на учител годишно (от различни проверяващи)
46. Средна брутна учителска заплата – годишно в лева
47. Средна брутна заплата на целия училищен персонал – годишно в лева
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II.А. Учители/ученици и ученици/курсисти
48 .Съотношение на учители към ученици
49 .Съотношение на ученици към курсисти
III. МАТЕРИАЛНО- ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
50. Брой класни стаи
51 .Брой лаборатории
52 .Брой компютърни кабинети
53 .Брой специализирани кабинети ( химия, физика, УТФ и др.)
54 .Брой учебни работилници
55 .Брой налични общежития
Брой места в наличните общежития
Брой ползвани места в общежития
56 .Брой физкултурни салони
57 .Брой игрища
58 .Брой други спортни съоръжения
59. Брой ученически стол
60 .Брой бюфети
61 .Общ брой компютри в училището
62 .Общ брой компютри, които реално се използват в урочната работа
63 .Общ брой компютри, които се ползват в администрацията
64. Общ брой компютри, които се ползват от учителите ( извън компютърните
кабинети)
65 Брой на необходимите компютри
IV. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОБУЧЕНИЕ
2012 / 2013 г.
66 .Относителен дял на учениците, завършилите ПОО и постъпили на работа по
придобитата професионална квалификация в срок до 1 година след завършването
67 .Относителен дял на курсистите (обучавани възрастни), завършилите обучението
си в професионалната гимназия и постъпили на работа по придобитата
професионална квалификация в срок до 1 година след завършването
68 .Относителен дял на курсистите ( обучавани възрастни), завършили
продължаващо професионално обучение и постъпили на работа по придобитатата
професионална квалификация в срок до 1 година
69 .Относителен дял на учениците, продължили образование и обучение
(включително във висше образование) 1 година след завършването
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