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     1. Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, 

основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на 

подобрения в работата в гимназията. 

    Подобряване качеството на образованието е процес на целенасочено въздействие върху 

резултатите от образователния процес и от управлението на институцията. 

  2. Принципи за управление на качеството  в гимназията: 

 ефективно разпределение , използване и управление на ресурсите;  

 автономия и самоуправление; 

 ангажираност, сътрудничество  и социален диалог между участниците в процеса;  

 ясно разпределение на отговорностите за постигане на целите на институцията;  

 непрекъснатост и прозрачност на процеса на управление на качеството в институцията.  

     3. Цели на управлението на качеството в гимназията : 

  Осигуряване на качествено и ефективно образование. 

  Осигуряване на по - голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му 

към конкретни резултати.  

   Постигане на успешни резултати  на Държавни квалификационни изпити за придобиване 

на степен, ДЗИ, както и във всички останали изпити с външно оценяване. 

   Широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение 

(интерактивност, презентации,  проектна работа ), за да бъдат учениците мотивирани и активни 

участници в обучителния процес. 

  Засилване на възпитателната работа с учениците, оказване на обща и допълнителна 

подкрепа с оглед пълноценно личностно развитие.  

  Използване на различни форми за обучение и възпитание в дух на демократично 

гражданство  и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, 

физическа активност и спорт.  

4. Система за управление на качеството  

Управлението на качеството се осъществява чрез създаване и прилагане на вътрешна система 

за управление на качеството, която се осъществява чрез: 

 определяне на потребностите и очакванията на участниците в образователния процес и 

на други заинтересовани страни; 

  формулиране на целите на управление на качеството; 

 определяне на дейностите със съответните отговорни лица, необходими за постигане на 

целите на управление на качеството; 

 определяне и осигуряване на ресурсите, необходими за постигане на целите на 

управление на качеството; 

  определяне на дейности и на начини за измерване на ефективността  на образователния 

процес и взаимодействието между участниците; 

 определяне и прилагане на мерки за предотвратяване на рискове; 

  извършване на дейности за постоянно подобрение. 

5. Вътрешната система за управление на качеството  се отнася до: 

 анализирането, планирането, изпълнението на дейностите, самооценяването и 

внасянето на подобрения в работата на училището; 

 областите на самооценяване; 

 участниците в процеса на управление на качеството. 

Анализирането в процеса на управление на качеството в институциите се основава на 

данните за:  

• резултатите от изпълнението на целите от стратегията на гимназията;  

• силните и слабите страни, възможностите и рисковете за развитието;  



• индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите образователни 

резултати;  

• специфичните за гимназията ключови фактори, които влияят на качеството на 

предоставяното образование и обучение, в това число факторите на социалната среда.  

    Чрез прилагане на Вътрешната система за осигуряванe на качеството на 

професионалното образование и обучение се цели постигане на максимално възможно равнище 

на качеството, чрез най-ефективното използване на външните и вътрешните ресурси 

(нормативна уредба, учителски потенциал, материална, информационна и вътрешна 

нормативна база, организация).    

    Основен и определящ фактор за качеството на образованието и обучението е създаването и 

поддържането на мотивация за постигане на качество от учениците, учителите и ръководството, 

чрез периодично и обективно оценяване на дейността им на базата на ясни и прозрачни 

правила и процедури. 

6. Планирането на дейностите в процеса на управление на качеството се извършва въз 

основа на анализирането в процеса на управление на качеството и включва определяне на: 

1. цели на управление на качеството; 

2. дейностите със съответните отговорни лица, необходими за постигане на целите на 

управление на качеството; 

3. ресурси, необходими за постигане на целите на управление на качеството; 

4. дейности и начини за измерване на ефективността и ефикасността на образователния 

процес и взаимодействието между участниците в образователния процес; 

5. мерки за предотвратяване на рискове. 

7. Изпълнението на дейностите се осъществява чрез: 

1. осигуряване на ресурси, необходими за постигане на целите на управление на 

качеството; 

2. прилагане на начини за измерване на ефективността и ефикасността на образователния 

процес и на взаимодействието между участниците в образователния процес; 

3. прилагане на мерки за предотвратяване на рискове 

  8. Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране. Оценяването определя 

положителните страни в дейността, както и на такива, които се нуждаят от подобрение. 

   Дава се възможност за утвърждаване на добрите практики и подкрепа на образователната 

институция за мерки, спрямо набелязаните насоки за подобрение, насърчават се 

партньорствата и се стимулира ефективното управление.     

   Оценяването се извършва по ясни и измерими критерии, при отчитане спецификите на  

училището, с оглед поставяне на обективна оценка.  

   Външната оценка на качеството на образованието установява в определен момент от 

дейността на образователната институция:  

 степента на изпълнение на държавните образователни стандарти;  

 удовлетвореността на участниците в образователния процес;  

 условията, предпоставките, влиянието на външната среда, процесите и резултатите на 

образователната институция. 

9. Усъвършенстването на организацията и провеждането на образователния процес и  

повишаването на резултатите на учениците предполага приемане на мерки за ефективно:  

 организиране и провеждане на урок, занимание, самоподготовка в процеса на обучение 

(стратегии, методи, подходи, техники на преподаване); 

 установяване и измерване на постигнатите образователни резултати, нивото на  

подготвеност и напредъка на учениците по учебен предмет или модул от общообразователната, 

разширената, профилираната, специализираната и професионалната подготовка, както и от 



външни оценявания, ДЗИ, държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, 

проследяване и анализиране на нивото на формиране на основните ключови компетентности; 

 взаимодействие между факторите и условията, от които зависи личностно развитие на  

учениците – осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, развитие на умения за учене,  

самооценка, самокритичност, самоусъвършенстване и работа в екип в процеса на 

взаимодействие; 

 възпитание и социализация в образователния процес – планиране и реализиране на  

дейности за изграждане на позитивен организационен климат, за утвърждаване на позитивна 

дисциплина и за развитие на училищната общност (занимания по интереси, форми на 

ученическо самоуправление, взаимодействие с други институции с цел формиране на социални 

и граждански компетентности и умения за подкрепа на устойчивото развитие); 

 изпълнение на планираните дейности по обхващане, включване и предотвратяване на  

отпадането от образователната система на учениците  (отчитане на отсъствия, отпаднали и 

реинтегрирани, предложени семейни помощи), както и на дейностите по превенция, 

интервенция и компенсиране на тормоза и насилието; 

 удовлетвореност на участниците в образователния процес от постигнатите резултати и  

участие в набелязването на политики за подобряването им. 

10. Управлението на институцията включва разработване на политики и набелязване на 

мерки и  дейности, насочени към: 

 устойчиво развитие на училището; 

 ефективно и ефикасно управление на ресурсите; 

 изграждане на безопасна и достъпна физическата среда и обновяване и обогатяване на  

материално техническата база; 

 формиране на организационна култура за съхранение на институционалните ценности и  

традиции; за изграждане на системата от символи и ритуали; за приемане и прилагане на  

Етичен кодекс на училищната общност и правила за поведение; за измерване ефективността  

от прилагането на мерки и санкции за нарушението им; 

 взаимодействие между участниците в образователния процес (педагогически 

специалисти –ученици – родители), както и активно взаимодействие на всички заинтересовани 

страни за постигане на устойчивост при функционирането на институцията.  

 удовлетвореност от стила на управление. 

 11. Качественото професионално образование и обучение включва:  

 Развитие и модернизиране на структурата и съдържанието на ПОО;  

 Изграждане на система за управление на качеството;  

 Привличане и задържане на учители и преподаватели в професионалното образование и 

обучение и повишаване на квалификацията и компетентностите им; 

  Постигане на динамично съответствие между търсени и предлагани умения:  

 Професии и държавни образователни стандарти за придобиване на професионална 

квалификация; 

  Развитие на дуалната система на обучение. 

12. Комплексен подход в политиката по ПОО в контекста на ученето през целия живот 

означава:  

 Усъвършенстване на системата за управление на професионалното образование и 

обучение и създаване на капацитет на всички нива и във всички фази: планиране, изпълнение, 

мониторинг, финансиране;  

 Партньорство и координиране в ПОО. Съгласуване с други политики в социално-

икономическия сегмент; 

  Подобряване на функционирането и крайните резултати в системата на ПОО чрез 

целенасочени финансови политики. 



12.1 Областта образователен процес включва: преподавателската и възпитателската 

дейност; оценяването на резултатите от обучението, като се отчита индивидуалният напредък 

на всеки ученик, подкрепата на ученици със специални образователни потребности, 

взаимоотношенията между педагогическите специалисти и учениците и превенцията срещу 

отпадане от системата на образованието.   

12.2 Областта управление на институцията включва: управление на финансовите 

средства; управление на човешките ресурси; професионалните умения и компетентности на 

педагогическите специалисти; взаимодействията със заинтересованите страни и управлението 

на физическата среда.   

12.3 Фактори на средата включват: подходяща физическа среда, развитие на социалната 

среда за подкрепа и ефективно взаимодействие между всички участници в образователния 

процес и с всички заинтересовани страни, удовлетвореност на участниците в образователния 

процес. 

 13.  Държавният образователен стандарт за управление на качеството в институциите 

регламентира мерките за повишаване качеството на образованието, като предприети действия, 

основаващи се на обобщените резултати от вътрешното самооценяване и външното 

инспектиране. 

   Държавният образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците цели: 

 диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне 

на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа; 

 мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени 

към подобряване качеството на образование. 

   Държавният образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти очертава общата рамка на организирането и 

ръководенето на процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна оценка 

на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения в работата на 

институцията. 

14. Условия и ред за измерване на постигнатото качество 

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на резултатите 

на институцията по критерии за конкретен период на измерване и съпоставянето им с 

определените равнища на качеството по всеки критерий. 

Измерването на постигнатото качество в институциите се осъществява на всеки две години чрез 

самооценяване. 

15. Самооценяването   е    процес   на    изготвяне   на    вътрешна    оценка   на   качеството    

на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от 

училището. Самооценяването в училище се извършва по предварително определени критерии и 

показатели към тях. 

Критериите може да се групират по следните области на оценяване: 

1. управление на институцията – ефективно разпределяне, използване и управление на 

ресурсите за повишаване на качеството на образование; 

2. образователен процес – обучение, възпитание и социализация; 

3. взаимодействие на всички заинтересовани страни. 

Показателите към всеки критерий са количествени и/или качествени и определят равнището на 

качеството по съответния критерий. 

Критериите се оценяват с точки, като максималният общ брой точки по всички критерии е 100. 

Максималният брой точки за всеки критерий се разпределя по показатели в четири равнища на 

оценяване. 



Постигнатото качество се определя чрез крайна оценка, която се формира от сбора от 

получените точки по всички критерии. 

Крайната оценка на постигнатото качество може да e със следните количествени и качествени 

равнища: 

1. отлично – при крайна оценка от 91 до 100 точки; 

2. добро – при крайна оценка от 66 до 90 точки; 

3. задоволително – при крайна оценка от 46 до 65 точки 

4. незадоволително – при крайна оценка до 45 точки включително. 

Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от директора на училището. 

     За проведеното самооценяване работната група по качеството изготвя годишен доклад. Към 

доклада може да се прилагат графики, таблици, статистическа информация и други 

информационни материали. 

      Докладът от самооценяването се утвърждава от директора преди края на учебната година. 

     Мерките за повишаване на качеството на образованието се публикуват на интернет 

страницата на институцията в 7-дневен срок след утвърждаването им от директора и са 

достъпни за период не по-малък от 4 години от публикуването им.  

 16. Предвидени мерки за повишаване на качеството. 

   Отчитайки целите на училището, заложени в новата Стратегията за развитие на ПГСАГ „Кольо 

Фичето“ за периода 2020-2024, както и посочените слаби страни в SWOT- анализа от доклада за 

самооценяване се предвиждат следните мерки за повишаване качеството на образованието в 

ПГСАГ „Кольо Фичето“  : 

1. Мерки свързани с  учителите. 

1.1 Повишаване на квалификацията на преподавателите - прилагане на План за 

квалификационна дейност за учебната 2022 / 2023г. на ПГСАГ „ Кольо Фичето“- Бургас и  

НАРЕДБА № 15 от 02.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

1.2 Подобряване на възможностите за допълнителна и продължителна квалификация на 

учителите. 

1.3 Подкрепа на всеки креативен преподавател и насърчаване на повече иновационни 

подходи за преподаване. 

1.4 Използване на всички възможности за практичност в преподаването и прилагане на 

уроци за обединяване на знания и умения на учениците в различни предмети. 

1.5 Максимално намаляване на административното бреме за сметка на повече време за 

новаторство в класната стая. 

1.6  Създаване на обща база данни на учебни и помощни материали по МО, особено в 

условие на дигитално обучение.  

1.7  Споделяне на добри практики и придобити знания на семинари и квалификационни 

обучения.  

1.8 Активна работа на учителите – наставници за адаптиране на новоназначените учители 

към работата в училището; 

1.9 Точно и ясно формулиране на критериите за оценка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците; 

1.10  Актуализиране на учебните програми по производствена практика с участието на 

представители на бизнеса. Сътрудничество с родители за осигуряване на работни места за 

провеждане на производствената практика. Съдействие на класните ръководители, учителите 

по професионална подготовка и членовете на училищното настоятелство за провеждане на 

анкетиране на работодатели, наели завършилите ученици на работа. 

 

 



2. Мерки свързани с учениците. 

2.1 Повишаване на мотивацията на учениците. 

  2.2 Ефективна обратна връзка с учениците. 

        2.3  Развиване на позитивно отношение учител-ученик. 

        2.4  Подобряване на образователните резултати на учениците. 

        2.5  Активност в учебния процес на учениците. 

  2.6  Участия в олимпиади, състезания, конкурси на общинско и национално ниво. 

        2.7 Политики за подкрепа на гражданското, здравното  и интеркултурното образование. 

  2.8 Работа в екип, поставяне на общи задачи и в извънкласни форми, работа по общи  проекти . 

     3.Мерки свързани с родителите 

3.1   Ролята на възпитанието на всеки ученик и отношението на родителите към образованието 

в институцията. 

3.2 Ефективна и прозрачна обратна връзка с родителите 

3.3 Предотвратяване на жалбоподаване, недоволства, конфликти от страна на родителите  

3.4 Родителите – съпартньори в учебно-възпитателния процес. 

   4. Мерки за изпълнение на националната стратегия за „Учене през целия живот“ 

4.1 Организирането и провеждането на курсове за професионална квалификация. 

   4.2 Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот. 

   4.3 Развитие квалификацията на педагогическия и административния персонал. 

 

17. Показатели за измерване на постигнатото качество на образование в ПГСАГ  „ 

Кольо Фичето“- Бургас 

За изпълнение на посочените мерки са заложение следните показатели: 

1. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИ 

1.1. Повишаване на общия успех на учениците. 

1.2. Резултати от ДЗИ и ДКИ и Национално външно оценяване 

1.3. Брой участници и класирани на областен и национален кръг на олимпиади. 

1.4. Заемане на призови места на международни и национални състезания и конкурси  

1.5. Прием на зрелостниците в престижни ВУЗ-ове. 

1.6. Брой ученици участващи в национални и международни проекти 

2. ПОВЕДЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА 

2.1. Намален брой на допуснатите отсъствия; 

2.2. Намален брой наказани ученици; 

3. УЧАСТИЕ В ИЗВЪНКЛАСНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ 

3.1. Брой участници в извънкласни обучителни дейности; 

3.2. Брой реализирани инициативи от Ученическия съвет; 

3.3. Брой реализирани кампании и доброволчески дейности; 

3.4. Изготвен и действащ Етичен кодекс на учениците. 

4. ДРУГИ 

4.1. Брой учители повишили квалификацията си; 

4.2. Подобрена материална база в училището; 

4.3. Брой реализирани проекти. 

 

18. Методическо подпомагане и мониторинг за повишаване на качеството на 

образованието 

1. За осигуряване на качеството в гимназията се осъществяват методическо подпомагане и 

мониторинг. 



2. Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешна система за 

осигуряване на качеството включва: консултиране, информиране, инструктиране и представяне 

на добри педагогически практики. 

3. Мониторингът е вътрешен и външен, като резултатите от него включват констатации, изводи и 

препоръки за вземане на информирани решения за усъвършенстване напроцеса за осигуряване 

на качеството в гимназията. 

4.  Вътрешният мониторинг се осъществява от Директора,основно на база на Доклада от 

самооценяването, който съдържа: 

• 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, сравнени с резултатите от предходното 

самооценяване; 

• анализ на резултатите от самооценяването; 

• предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията с цел 

повишаване на качеството на предоставяното образование. 

     Педагогическият  съвет  и  Общественият  съвет  към ПГСАГ „ Кольо Фичето“- Бургас 

споделят напълно отговорностите по наблюдение и контрол в процеса на управление на 

качеството на образованието.  

     Педагогическия съвет приема мерките за повишаване на качеството на образованието и 

правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството. 

5. Външният мониторинг се осъществяват от Министерството на образованието и 

науката и от Регионалното управление на образованието - Бургас. 

     Инспектирането е част от мониторинга и оценката и обхваща цялостно образователния 

процес и управлението на институцията. 

    Инспектирането на училището се осъществява от Националния инспекторат по 

образованието към Министерството на образованието и науката. 

 

19. Финансиране 

   Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на 

качеството на образованието и обучението се финансират– от собствени приходи или други 

източници на финансиране – спонсорство, национални и международни програми и проекти.                                                       

20. Очаквани резултати от прилагане на мерките за повишаване на качеството на 

предоставяното образование в ПГСАГ „Кольо Фичето“ 

Предложените мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за повишаване 

качеството на предоставяното образование са насочени към преодоляване на слабите страни 

и рисковете като се мултиплицират силните страни и се оползотворяват пълноценно всички 

възможности на училището. 

Чрез прилагане на мерките и в изпълнение на поставените в Стратегията за развитие на 

училището цели ще се гарантира очакваното качество, удовлетвореност на участниците в 

училищното образование и индивидуалния напредък на всеки ученик. 

Очаквани резултати, свързани с повишаване на качеството и ефективността на 

образователния процес: 

  Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му 

към конкретни резултати. 

   По-добра организация на различните формите на обучение. 

  Успешно участие във външното оценяване, ДЗИ, ДКИ за придобиване на 

професионална квалификация и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно 

оценяване. 



  Засилване на възпитателната работа с  учениците с оглед пълноценно личностно 

развитие. 

  Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на 

демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска 

култура, физическа активност и спорт. 

  Постигане на положително отношение към училището и предлаганото училищно 

образование. 

  По-широко навлизане на нови технологии и методи на преподаване, насочени към 

личността на ученика. 

  Подобрена материална, физическа и информационна среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Отговорник по качеството:................................. 

                                                                                                         инж. Дора Захариева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                   Приложение 1 

Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество 

на управление на образователната институция 

 

№ Наименование на критериите по Показатели за измерване на равнището на 

по ред области на оценяване постигнатото качество 

1. Област: Мениджмънт на организацията - планиране, организиране и контрол в 

 училищната организация  

1.1. Стратегия за развитие на Разработена стратегия за развитие на гимназията 

 гимназията и годишен план за действие 

1.2. Реализирани учебни планове, Разработени и утвърдени учебни планове, 

 програми учебни програми, инструктажи и др. 

1.3. Дейност на Педагогически съвет Планиране и организиране дейността на 

  Педагогическия съвет 

1.4. Ниво на управление Изградени системи, механизми, процедури за 

  управление, отговорности и компетенции 

1.5. Организация на учебно- Сформирани ефективни екипи, комисии и 

 възпитателния процес методически обединения 

1.6. Контролна дейност Планирана, реализирана адекватна контролна 

  дейност на училищното ръководство 

1.7. Оценка на качеството на Създаден работещ механизъм за вътрешна 

 образователна услуга оценка/самооценка/ с участие на родители, 

  учители, ученици и външни партньори 

2. Област: Достъп до образование и обучение, образователна среда и училищна 

 култура  

2.1. Наличие на работещи механизми Личностна подкрепа на учениците – 

 за адаптиране на ученика към сформирани екипи; разработени са и се 

 училищната среда изпълняват специфични програми за работа с 

  ученици с образователни 

  затруднения и/ или със СОП. 

2.2. Извънкласни и извънучилищни Създадени са възможности за включване на 

 дейности. Прилагане на  ДОС за ученика в различни училищни 

 гражданско, екологично, общности в зависимост от интереси и 

 патриотично образование. потребности му чрез предлагане на 

  разнообразни извънкласни форми и дейности 

2.3. Училищна политика за превенция Разработена и внедрена система за превенция на 

 на агресията и други поведенчески насилието и агресията сред учениците, 

 проблеми която е известна и на родителите; намаляване на 

  негативни поведенчески прояви сред учениците 

  (употреба на наркотици, алкохол, цигари, и др.) 

2.4. Училищна политика за намаляване Разработена е система от мерки за превенция на 

 дела на преждевременно отпадането от училище на ученици в 

 напусналите образователната задължителна училищна възраст 

 система.  



2.5. Приобщаващо образование Осигурена е система от мерки за допълнителна 

  работа с изоставащи ученици, консултации и 

  подкрепа на ученици с изявени дарби; 

  дейностите на екипи за мотивация и подкрепа на 

  личностното развитие на ученика и на 

  педагогическия съветник са координирани и са 

  насочени към осигуряване на оптимални 

  условияза реализиране потенциала на всеки 

  ученик и към подкрепа на педагогическия 

  състав в постигането на учебно-възитателните 

  цели 

2.6. Етичен кодекс на училищната Разработен е и се прилага училищен Етичен 

 общност кодекс на поведението, включващ ясни правила 

  за ред и дисциплина и ефективни механизми за 

  тяхното съблюдаване 

2.7. Училищни ритуали Има изградени традиции- ритуализация, лого, 

  знаме, химн, церемонии, обичаи и др. 

2.8. Ученическо самоуправление Налице е изградено и добре функциониращо 

  ученическо самоуправление и се осигурява 

  подкрепа за ученическата инициатива и 

  творчество 

2.9. Професионално ориентиране на Изградена е система за професионално 

 учениците ориентиране на учениците и кариерното им 

  развитие 

2.10. Осигуряване на възможност за Училището осигурява възможност за 

 образование и обучение в образование и обучение в различни форми на 

 различни форми на обучение обучение 

3. Област: Вътрешна и външна комуникация, маркетингова дейност 

3.1. Вътрешна комуникация Създадени ясни и ефективн вътрешни канали за 

  достъп и разпространение на информация в 

  институцията. 

3.2. Външна комуникация Налице са открити и ефективни канали на 

  комуникация и взаимодействие между учители 

  ученици, родители и ръководството на 

  образователната институция; адекватни 

  възможности за включване на родителите в 

  организираните от училището дейности 

3.3. Връзка с други институции Взаимодействие с институциите в системата на 

  училищното образование, териториалните 

  органи на изпълнителната власт, органите на 

  местното самоуправление и социалните 

  партньори; взаимодействие с институции за 

  подпомагане на включващото обучение и 

  възпитание на деца и ученици със СОП. 



3.4. Маркетинг, раклама, медии Училището е включено в културната концепция 

  на района, редовно се представя в 

  обществеността в областта на спорта, 

  изкуството и културата, социални контакти на 

  различни групи от общността. Предлаганите от 

  училището дейности и образователни услуги се 

  основават на регулярни проучвания на 

  образователните потребности и очаквания на 

  учениците, родителите и общността. 

3.5. Портфолио на  ученика и Поддържат се портфолиа на ученици и на 

 учителя педагогическия персонал. 

4. Област: Управление на човешките ресурси 

4.1. Атестиране на персонала Наличен механизъм, критерии за оценка. 

4.2. Квалификация  - функционираща Разработване на вътрешна система за вътрешна 

 вътрешна система за повишаване и външна квалификация, правила за участие; 

 на качеството на образованието и адаптация на новоназначени учители; 

 обучението в училището картотекиране на квалификационната дейност 

4.3. Стимулиране на персонала за Насърчаване на новаторство, интерактивни 

 иновации и за създаване и методи на преподаване и учене; обмен на добри 

 популяризиране на добри практики практики, партньорства 

5. Област: Управление на финансовите материални ресурси 

5.1. Безопасни и здравословни условия Осигурен пропускателен режим и здравословни 

 на обучение, възпитание и труд и безопасни условия на обучение, възпитание и 

  труд; пожарна безопасност; ремонтни дейност 



                                                                                                                                            Приложение 2 

 

Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество на 

образователния процес – педагогически специалисти в образователната институция 

 

№ Наименование на критериите по Показатели за измерване на равнището на 

по ред области на оценяване постигнатото качество 

1. Област: Процес на обучение (преподаване и учене) 

1.1. Планиране Тематично разпределение на учебния материал, 

  урочно планиране съобразно потребностите на 

  учениците, гъвкавост при преструктуриране 

1.2. Предварителна подготовка Анализ, планиране и мерки при входяща, 

  изходяша диагностика и текущо оценяване; 

  подготовка на разнообразни учебни материали 

1.3. Процес на преподаване Ясна методическа структура, темп на работа, 

  използване на подходящи методи и средства за 

  обучение 

1.4. Диференциран подход на обучение Работа с изоставащи и напреднали ученици 

1.5. Процес на учене (учебна дейност Осъществяване на обратна връзка, развитие на 

 на учениците) умения за самостоятелно, групово, 

  индивидуално учене 

1.6. Учебна литература Използване на различни източници на 

  информация – учебници, глобална мрежа, 

  литература, библиотека 

2. Област: Оценяване на учениците и проследяване на напредъка им 

2.1. Оценяване и самооценяване Ефективни и разнообразни форми на оценка, 

  самооценка и взаимна оценка; мотивирани 

  оценки, конкретни препоръки и насоки, ясни 

  рецензии; ритмичност 

2.3. Резултати на учениците Съизмеримост на вътрешно и външно 

  оценшване; ръст на резултатите 

2.4. Постижения на учениците Съпоставка на резултати, анализ на 

  постиженията,; постигнати резултати на 

  състезания и конкурси 

2.6. Идентифициране на обучителни Идентифициране на потребности и дефицити в 

 затруднения на учениците обучението на учениците, реализиране на 

  консултации, индивидуална допълнителна 

  работа, лятна работа; портфолио на ученика 

3. Област: Взаимодействие и подкрепа 

3.1. Подкрепа на образователното и Образователна подкрепа на всеки ученик – 

 личносто развитие на учениците, ученици със СОП, таланти и заложби, билингви, 

 съобразно техните потребности и с обучителни затруднения; система за екипна 

 способности работа с ученици реинтегрирани, след отпадане; 

  относителен дял на сформирани екипи за 

  личностна подкрепа 



3.2. Работа в мултидисциплинарен Съдействие и екипна работа с други учители, 

 екип педагогически съветник, социални работници, 

  обществени възпитатели и др. 

3.3. Работа в толерантна среда Ефективна работа независимо от различията в 

  религиозно, етническо, социално-икономическо, 

  културно и др. многообразие. 

3.4. Взаимоотношения и общуване Обратна връзка, толерантност, партньорство 

 между учители и ученици и между  

 самите ученици  

3.5. Работа в конфликтни ситуации Адекватна реакция при нарушения на 

  дисциплината, допуснати неоснователни 

  отсъствия, поведенчески прояви, конфликти и 

  агресия 

3.6. Взаимодействие със социалната Комуникация с родители; поддържа контакти 

 среда със заинтересовани институции 

3.7. Работа в извънкласни и Работа по проекти, клубове, училищни 

 извънучилищни дейности партньорства 

4. Професионално развитие на учителя 

4.1. Вътрешна квалификация на Участие във вътрешноучилищни форми на 

 педагогическите специалисти квалификация, работа в комисии, методически 

  обединения, наставничество и др. 

4.2. Външна квалификация на Участие в различни семинари, тренинги, 

 педагогическите кадри форуми, практикуми и др.; обмен на добри 

  практики; открити уроци; доклади, методически 

  разработки и др.; придобиване на ПКС и друга 

  допълнителна квалификация 

4.3. Кариерно развитие и израстване Сертифициране, придобиване на нови 

  компетентности, магистърски програми, 

  следдипломни квалификации, мобилност, 

  учебни визити и др.; кариерно развитие по 

  вертикала и по хоризонтала 
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