
АТЕСТАЦИЯ 2021
РЕЗУЛТАТИ ОТ АТЕСТАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В 
ПГРЕ „Г.  С.  РАКОВСКИ“ – БУРГАС

НОЕМВРИ -ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА



КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ
Брой атестирани педагогически специалисти – 50 т.

Среден окончателен резултат от атестацията по формулата – 45,32т.

Максимален резултат 50т. – 1

Изключително изпълнение 45-50т. – 24 (48%)

Надвишава изискванията 40-44,99т. – 23 (46%)

Отговаря на изискванията 35-39,99т. – 3 (6%)



Разпределение на точките в рамките 
на степените:



РЕЗУЛТАТИ ОТ САМООЦЕНКАТА
Среден резултат от самооценката – 46,09т.

Максимален резултат 50т. – 5 бр.

Изключително изпълнение 45-50т. – 34 бр.

Надвишава изискванията 40-44,99т. – 10 бр.

Отговаря на изискванията 35-39,99т - 1 бр.



РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА 
КОМИСИЯТА
Среден резултат от точките на комисията – 45,07

Максимален резултат 50т. – 2 бр.

Изключително изпълнение 45-50т. – 21 бр.

Надвишава изискванията 40-44,99т. – 24 бр.

Отговаря на изискванията 35-39,99т – 3 бр.



Съпоставка
САМООЦЕНКА ОЦЕНКА НА АК ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

СРЕДЕН БРОЙ ТОЧКИ 46,09т. 45,07т. 45,32т.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ

39 бр. (5 бр. с макс. 
резултат)

23 бр. ( 2 бр. с макс. 
резултат)

24 бр.

НАДВИШАВА 
ИЗИСКВАНИЯТА

10 бр. 24 бр. 23 бр.

ОТГОВАРЯ НА 
ИЗИСКВАНИЯТА

1 бр. 3 бр. 3 бр.



ИЗВОДИ
Въпреки напрегнатата ситуация и ограниченото време всички подлежащи на атестиране
колеги успяха да подготвят своите професионални портфолиа и придобиха основни умения
за работа с Гугъл сайтс.

Много висока оценка от страна на експертите от РУО за организацията на атестационния
процес в гимназията.

В много случаи високата самооценка в атестационните карти не беше подкрепена с
убедителни доказателства за нея. Членовете на комисията отбелязаха голяма доза
формализъм при изработването на професионалното портфолио от страна на някои
педагогически специалисти – линкове към едни и същи материали, липса на собствени
ресурси, връзки без достъп до тях, липса на обратна връзка от ученици и родители.



ПРЕПОРЪКИ

Всеки педагогически специалист да работи върху професионалното си портфолио системно в текущата си
работа, а не кампанийно и формално. Целенасочено да събира в него материали, които илюстрират
покриването на критериите и показателите, заложени в атестационната карта.

Да не се разчита само на сертификати и други формални документи, а да се представя реалната практическа
дейност, портфолиото да отразява как се прилага усвоеното от семинари и квалификационни курсове в учебната
дейност.

В портфолиото да бъде представена работата не само с учениците, но и с родителите и с външни организации.
Да се търси обратна връзка от всички ангажирани с образователния процес в училище.

Да се поставя акцент върху личната инициатива на всеки педагогически специалист, да не се разчита само на
пасивно участие в дейности, инициирани от друг, и добро изпълнение на поставени от друг задачи.

Да не се дублират ресурсите в портфолиата. Да се разграничават авторските ресурси и материали от готовите,
както и от продуктите, създадени от учениците. Да се работи съвместно с учениците за създаване на учебни
ресурси.

Портфолиото да илюстрира процеса на професионално развитие и израстване на педагогическия специалист в
рамките на четиригодишния период на атестиране.



Успех на всички, за 
които атестацията 
предстои!


