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          Разработването на настоящата програма е въз основа на предложени политики и 

мерки за подобряване качеството на образователния процес от Обществения съвет, въз 

основа на резултатите от самооценката на институцията и външното оценяване./чл.269, 

ал.1, т.3 от ЗПУО/          

          Приета е на заседание на Педагогическия съвет - протокол  № 10/13.09.2022 год.,  

съгласувана    е    с   обществения   съвет   към училището - протокол № 5/13.09.2022 год.,  и 

е утвърдена със заповед на директора № 2533/14.09.2022 год. 

  Към настоящата програма са приложени: 

1.Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на качеството – 

Приложение 1. 

2.План за дейността на работната група по самооценяване на качеството – 

Приложение 2. 

3.Механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството в образователната 

институция, включващ процедури и инструментите към процедурите – Приложение 3. 
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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА  СА: 

1. Препоръката на Европейския парламент и Съвета за приемане на Европейска референтна 

рамка за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение 18 юни 

2009 година,  

2. Препоръката на Европейския парламент и Съвета от 12 февруари 2001 г. относно 

европейското сътрудничество при оценяване на качеството на училищното образование,  

3. Закона за предучилищно и училищно образование ЗПУО/  

4. Приоритетите на Министерството на образованието и науката,  

5. Приоритетите на Регионалното управление по образованието – гр. Бургас, 

6. Регионални приоритети на средното образование.- Чл. 196. ЗПУО 

7. Общински политики в средното образование.- чл.197 от ЗПУО. 

8. Спецификата на СУ „Никола Вапцаров“ гр. Айтос от стандарта за управление на 

качеството в институциите. 

СПЕЦИФИКА НА  СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ ГР. АЙТОС 

       От 2020/2021 учебна година, СУ „Никола Й. Вапцаров е иновативно училище. То 

функционира в условията на променена и агресивна среда, която оказва силно влияние 

върху мотивите за учене, а също така и върху поведението на учениците. Основният, 

очертаващ се проблем е свързан с намирането на адекватна реакция, засягаща 

преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, технологиите, 

отношението и стила на работа на учителите. Решаването на тази трудна задача преминава 

през мотивационната сфера на педагозите. Новите предизвикателства пред традиционните 

образователни модели и традиционните форми на общуване са продиктувани от динамично 

променящите се обществени отношения и стремглавото навлизане на информационните и 

комуникационни технологии в човешкия живот. Единствен начин за справяне с 

предизвикателствата  е изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи 

другите, способни да работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с нагласи за 

учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и 

прилагат за себе си и в полза на общността. За тази цел училището прави своя избор да се 

развива като съвременна конкурентноспособна образователна институция, на която целите 

и резултатите от ученето са подчинени на новите образователни стандарти, обвързани с 

условията и процесите за тяхното постигане.   

2. АНАЛИЗ   НА  СЪСТОЯНИЕТО 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 Относително стабилни и оптимални резултати 

на НВО и ДЗИ, съотносими към регионалните и 

националните, висок процент на прием във ВУЗ. 

 Профилирано и професионално обучение в 

гимназиален етап, насочено към усвояване на 

ключови компетентности  

 Добър опит в обучението на ученици със 

специални образователни потребности. 

 Създадени условия за целодневна 

организация на учебния ден. 

 Привличане на учениците като партньори в 

 Анализ на демографската перспектива  

на общината и региона във връзка с 

успешното реализиране на приема при 

условията на ЗПУО. 

 Подкрепа на личностното развитие на  

учениците, превенция на обучителните 

трудности и ранно оценяване на риска – 

ранно идентифициране на учениците в 

риск чрез проучване и оценка на 

потребностите и интересите им, 

откриване и предотвратяване на 
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образователния процес и при разработване и 

реализиране на проекти. 

 Добра пълняемост на паралелките (средно 25 

ученици). 

 Няма отпаднали ученици през последните три 

години поради отсъствия и слаб успех. 

 Всички ученици продължават обучението си 

в училището след завършен 7 клас. 

 Достойно представяне на общински, 

областни, национални олимпиади и конкурси в 

различни области. 

 Функциониращи форми на ученическо 

самоуправление (ученически съвети на класа и 

Училищен ученически съвет). 

 Кадрова осигуреност с квалифицирани 

учители в т.ч. и педагогически съветник, повече 

от 80 % от учителите имат защитена ПКС (І – 

V). 

 Създадени условия за повишаване на 

квалификацията на учителите и наставничество, 

обмен на успешни педагогически практики, МО. 

 Участие на учители във форуми по 

проблемите на образованието. 

 Системен контрол върху качеството на 

образователния процес. 

 Екипност и диалогичност в работата на 

всички нива. 

 Добър ръководен екип, главни учители, 

подпомагащи ръководството на училището. 

 Добро институционално взаимодействие.  

 Осигуряване на свободен, неограничен и 

равен достъп до образование. 

 Високи стандарти на предлаганото 

образование. 

 Дългогодишни традиции и резултати в 

образователната дейност, съобразена със 

социално-икономическото развитие на региона. 

 Работеща и ефективна вътрешна нормативна 

уредба. 

 Ритуализация на училищния живот. 

 Информация за дейността на училището чрез 

поддържане на актуален сайт и местните 

печатни и електронни медии. 

 Добра координация и обмен на информация 

между класни ръководители, педагогически 

съветник и ръководството на училището при 

работа с учениците с проблемно поведение и в 

риск от отпадане. 

 Осигурени здравословни и безопасни условия 

за опазване на живота и здравето на участниците 

в образователния процес. 

 Относително добра материална база – учебни 

кабинети, компютърни зали, мултимедийни 

причините, които биха довели до 

отпадане от училище. 

 Превенция на агресията и  

противообществените прояви. 

 Повишаване на капацитета на  

учителите за промяна на стила и методите 

на работа и ориентиране на обучението 

към потребностите на отделната личност. 

 Повишаване на квалификацията,  

обмяна на добри педагогически практики 

и внедряване на иновации на базата на 

ИКТ. 

 Оптимизиране на училищните учебни  

планове в прогимназиален и гимназиален 

етап – разширяване кръга на избираемите 

и факултативните предмети. 

 Разширяване на приема след  

завършено основно образование съгласно 

ЗПУО – профилирано и професионално 

обучение.  

 Разширяване на връзките с НПО и  

реализиране на проекти по програми на 

ЕС. 

 Превръщане на училището в център за  

предоставяне на образователни услуги – 

кариерно ориентиране, извънкласни 

дейности, занимания със спорт и др. 

 Осигуряване на възможности за  

развитие и изява на талантливи ученици. 

 Високи изисквания към собствената  

научна и педагогическа подготовка, 

изпълнение на личен план за развитие на 

педагогическия специалист. 

 Използване на портфолиото като  

инструмент за професионално развитие и 

оценка. 

 Използване на съвременни  

образователни технологии за мотивиране 

на учениците и прилагане на усвоените 

знания в практиката. 

 Ефективност на работата на МО за  

повишаване подготовката на учителите и 

споделяне на добри практики. 

 Преодоляване на рутината и  

формалното изпълнение на служебните 

задължения. 

 Възможност за кариерно развитие. 

 Разширяване възможностите за  

вътрешноинституционална и 

извънучилищна квалификационна 

дейност. 

 Сътрудничеството с родителите: 

структуриране и дейност на обществения 
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кабинети, лаборатория по природни науки, 

физкултурен салон, спортна площадка, актова 

зала достъп до Интернет, Wi-Fi мрежа, 

видеонаблюдение. 

 Учебно-технически средства – преносими 

компютри, мултимедии, компютърни 

терминални решения, техника за размножаване, 

интерактивни бели дъски, наличие на 

информационни програмни продукти.  

 Обновяване и подобряване на МТБ според 

възможностите на бюджета. 

 Добро управление на финансовите средства в 

условията на делегирани бюджети. 

 Обективност, публичност и достъпност при 

разработване и управление на бюджета. 

 Управленска култура на ръководството и 

връзка между управленските функции: 

планиране, организиране, координиране и 

контрол. 

 Коректно и редовно обезпечаване на 

средствата за заплати и възнаграждения, 

осигурителни вноски, ДТВ, средства за облекло. 

 Съвместна работа с местни структури: РУО – 

Бургас, Общинa –Айтос, МКБППМН, РУ 

„Полиция“ и инспекторите от ДПС, Дирекция 

„Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на 

детето“, Ресурсен център, културни институти, 

медии, неправителствени организации и др. 

съвет и училищно настоятелство, 

изпълнение на инициативи и съвместни 

дейности. 

 Достъп до Национални програми и  

програми на ЕС и активно включване на 

учители и ученици в разработване на 

проекти. 

 Актуализиране на училищните  

политики с оглед поетапното въвеждане 

на ЗПУО. 

 Непрекъснат мониторинг на  

дейностите в образователния процес и 

своевременно предприемане на действия 

за неговото подобряване. 

 Целенасочени дейности за поддържане  

и издигане имиджа на училището. 

 Оптимизиране на екипната работа в  

различни направления. 

 Осъвременяване на МТБ и  

продължаване внедряването на иновации 

на базата на ИКТ. 

 Намаляване риска от достъп на  

външни лица в сградата на училището и 

създаване условия за инциденти. 

 Усвояване на средства по проекти. 

 Гъвкаво използване на системата за  

оценяване на постигнатите резултати от 

труда на педагогическите специалисти и 

за определяне на ДМС на 

педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал. 

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

 Непостоянен брой на учениците. 

 Недостатъчни умения на учителите за 

използване и създаване на електронни учебни 

ресурси. 

 Увеличаващ се процент на незаинтересовани 

и неактивни родители. 

 Недостатъчна и остаряла база от учебно-

технически и нагледни средства и електронни 

ресурси. 

 Необходимост от основен ремонт на сградата. 

 Недостатъчни финансови средства за 

капиталови разходи и текущи ремонти. 

 Недостатъчни умения за справяне с ниската 

мотивация за учене. 

 Липса на условия за обучение на ученици с 

увреждания (подстъпи, асансьор, специални 

тоалетни). 

 Недостатъчно използване на възможностите 

за привличане на родителите. 

 Ниско ниво на познавателни и социално- 

 Демографски срив в региона,  

обезлюдяване, ръст на миграцията, ниска 

степен на раждаемост. 

 Намаляване на финансирането на  

училището за следващите години. 

 Наличие на безработица и 

икономическа  

несигурност, което затруднява 

образователния процес. 

 Отрицателно влияние на 

обкръжаващата  

среда върху образователния процес. 

 Небалансиран прием в училищата от  

града, водещ до „разсейване“ на 

учениците. 

 Липса на ясна политика на местно ниво  

по отношение на видовете училища, 

профилите, професиите и специалностите, 

съобразени с нуждите на бизнеса и 

региона, водеща до нелоялна 
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емоционални умения, необходими за училищно 

обучение у деца, за които българският език не е 

майчин; 

 Висок дял на лицата, които не притежават 

функционална грамотност в областта на 

четенето, математиката и природните науки; 

 Незадоволително равнище на дигиталните 

умения на участниците в образователния 

процес; 

 Застаряване в учителската професия, 

съчетано с недостиг в отделни предметни 

области; 

 Трудности за персонализация на обучението в 

зависимост от потребностите и интересите на 

отделното дете и за работа в мултикултурна 

среда; 

 Затруднена реализация на трудовия пазар на 

завършилите поради недостатъчно съответствие 

на придобитите умения с изискванията на 

реалната икономика; 

 Слабо участие в различни форми на учене 

през целия живот; 

 Недостатъчен мониторинг и оценка на 

въздействието от иновативните дейности и 

обмяната на иновативни практики; 

 Липса на утвърдена култура за изграждане и 

развиване на ефективни училищни общности и 

на системно взаимодействие с родителите за 

подобряване на резултатите от      обучението,

 възпитанието и социализацията. 

 

конкуренция. 

 Нисък социален статус и недостатъчен  

авторитет на българския учител, 

застаряващ учителски състав и 

феминизация на учителската професия. 

 Ниска заинтересованост на голяма част  

от родителите към случващото се в 

училище 

 Негативно отношение към училището и  

липса на мотиви за учене – по-ниски 

резултати от учебната дейност. 

 Висока средна възраст на  

педагогическите специалисти и започнал 

процес на смяна на поколенията – 

опасност от липса на млади учители. 

 Недостиг на учители по отделни 

специалности; 

 Липса на последователност в  

утвърждаването на образованието като 

хоризонтална политика; 

 Недостатъчно развита система от 

единни индикатори за отчитане 

институционалния напредък (на 

училището) по определена тема в 

контекста на резултатите от обучението. 

  Предаване на   неграмотността и на 

неравностойното социално- икономическо 

положение между поколенията и 

отрицателните им въздействия върху 

ефективността на включването в 

образование; 

 Отказ от промяна на фокуса на 

обучениетопоради нежелание и трудности 

да се прилага компетентностния подход. 

 Консервативни обществени нагласи и 

ограничена подкрепа за изпреварващи 

промени в сферата на образованието в 

съответствие с развитието на 

технологиите и обществото. 

 

 

 

6. ПРИОРИТЕТИ 

1. Развитие на компетентностите и талантите на учениците 

2. Мотивирани и креативни учители 

3. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

4. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

5. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

6. Реализация в професиите на настоящето и бъдещето 

7. Учене през целия живот 

8. Ефикасно управление и участие в мрежи 
 



6 

 

Качеството на образованието се осигурява при спазване на следните принципи: 

1. ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите; 

2. автономия и самоуправление;  

3. ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на 

образованието и обучението; 

4. удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани 

лица; 

5. приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически 

практики; 

6. непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството 

в институцията; 

7. ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на 

пазара на труда; 

8. целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и 

образование; 

9. лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на институцията. 

Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между 

факторите и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и 

резултатите от него. Този процес се осъществява на национално, регионално и 

институционално равнище. 

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 ежегодно 

чрез самооценяване. 

 

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО 

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимносвързани 

действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото 

образование и/или обучение и резултатите от него в съответствие с държавните 

образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и на действащото 

законодателство. 

Вътрешната система за осигуряване на качеството включва: 

1. политиката и целите по осигуряване на качеството; 

2. органите за управление на качеството и правомощията им; 

3. правилата за нейното прилагане; 

4. годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; 

5. условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване. 

Политиката и целите по осигуряване на качеството се разработват от директора, 

съответно от ръководителя на институцията в съответствие със стратегията за развитие на 

институцията. 

Органи за управлението на качеството са: 

- директорът; 

- педагогическият съвет. 

 За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството се определя 

комисия за: 

1. разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на 
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качеството и актуализирането им; 

2. разработване на годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; 

3. разработване на конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към 

тях за провеждане на дейностите по самооценяването; 

4. провеждане на самооценяването; 

5. изготвяне на доклад от самооценяването до директора. 

 Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисията се 

определят от директора. 

 В състава на комисията може да се включват и външни специалисти. 

Директорът:  

1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на 

вътрешната система за управление на качеството; 

2. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството; 

3. Определя отговорника по качеството; 

4. Определя състава на комисията или комисиите; 

5.  Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването 

след приемането му от съответния орган и коригиращите мерки в хода на изпълнението му; 

6. Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на 

дейностите по самооценяването; 

7. Утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на 

качеството въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване; 

8. Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в институцията; 

9. Представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на 

регионалното управление по образованието – за училището или на Националната агенция 

за професионално образование и обучение – за центъра за професионално обучение; 

10.  Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в институцията. 

Директорът на училището отговаря и за функционирането на вътрешната система за 

осигуряване на качеството, като със заповеди: 

1. организира изпълнението на следните дейности: 

 анализ на резултатите от изпълнението на целите на институцията; 

 анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието на 

институцията; 

 посочване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите 

образователни резултати; 

 посочване на специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на 

качеството на предоставяното образование; 

 планиране на ежегодните дейности за постигане на целите от стратегията за развитие 

на институцията; 

 изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за 

развитие на институцията и реализиране на заложените в нея цели; 

2. определя комисията, която извършва самооценяването – нейния състав, задачите и 

сроковете за изпълнение; 

3. определя начина на участие на лицата, включени в процеса на самооценяване: ученици, 

учители, директор и родители; 

4. утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, 

показатели и инструментите за самооценяване; 

5.  утвърждава преди края на учебната година доклада от самооценяването, който 

съдържа: 

  информация за вътрешната и външната среда, в която функционира институцията 
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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, както и за срокове за 

тяхното изпълнение.  

Педагогическият съвет приема: 

1. мерките за повишаване на качеството на образованието; 

2. правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и 

актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата институция; 

3. годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; 

4. годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.  

Председателят на работната група: 

 Координира  процеса по самооценяване; 

 Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на групата; 

 Представлява групата, там където е необходимо; 

   Участва в срещи на ръководството на училището, на които самооценката е част от 

дневния ред; 

   Председателства заседанията на групата; 

   Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняването на доказатествения 

материал до приключването на самооценяването и предаването в архива на училището. 

Създадава  условия за изграждане на формални взаимоотношения между членовете на 

групата, които са най-подходящи за целите на самооценяването. 

 Председателят на групата по самооценяване отговаря за: 

   Изготвяне на годишен план за действие на групата по самооценяване; 

   Разработване на ред и процедури за отчитане на постигнатите резултати и указания към 

тях; 

   Разработване на инструментариум във връзка със самооценяването; 

   Провеждане на процедурите по самооценяване; 

   Събиране на надежден, достоверен и проверим доказателствен материал; 

   Разработване на доклад с резултатите от самооценяването и на резюме на доклада; 

   Анализиране на получените данни и идентифициране на областите, 

нуждаещи се от подобряване на качеството; 

 Разработване на мерки и дейности за дефинираните от ръководството на училището 

приоритети за следващото самооценяване. 

 Председателят трябва да бъде на разположение да подпомага дейността на 

членовете на групата по време на процеса на самооценяването.  

Членове на групата по самооценяване: 

 Разработват годишен план за действие на групата по самооценяване; 

 Разработват процедури за отчитане на постигнатите резултати и указания към тях; 

   Разработват бланки за доказателствения материал – чек-листове, протоколи, справки, 

въпросници, анкети и др. във връзка със самооценяването; 

 Провеждат процедурите по самооценяване; 

 Събират надежден, достоверен и проверим доказателствен материал; 

 Разработват материали за проучвания, вкл. онлайн и провеждането им; 

 Разработват доклад с резултатите от самооценяването и резюме на доклада; 

 Анализират получените данни и идентифицират областите, нуждаещи се от подобряване 

на качеството; 
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 Разработват мерки и дейности за дефинираните от ръководството на училището 

приоритети за следващото самооценяване. 

         Важно е членовете на групата по самооценяване да изведат доказателства относно 

силните страни и слабостите, да очертаят областите, които се нуждаят от подобрение, за да 

обосноват своята крайна 

 Докладът от самооценяването е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за 

действие към стратегията за развитието на училището. 

 Правилата за прилагането на вътрешната система за осигуряване на качеството се  

разработват от комисията и се приемат от органа като част от правилника за дейността на 

обучаващата институция. Те включват: 

1. правомощията на участниците във вътрешната система за осигуряване на качеството; 

2. реда за организиране и провеждане на самооценяването; 

3. реда и начина за съхранение на доказателствените материали за проведеното 

самооценяване; 

4. взаимодействието на институцията със социалните партньори и другите заинтересовани 

страни за осигуряване на качеството; 

5. начина за информиране на обществеността за получените резултати от проведеното 

самооценяване в СУ “Никола Й. Вапцаров”. 

Годишният план-график съдържа дейностите по самооценяването, групирани по 

критериите за качество, като задължително се посочват видът на инструментариума към тях 

и сроковете и отговорните лица за изпълнението им. 

План-графикът се утвърждава от директора на училището в началото на всяка учебна 

година. 

При необходимост се предлагат на директора коригиращи мерки за изпълнение на 

годишния план-график. След утвърждаване на мерките се организира и координира 

изпълнението им. 

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО 

Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението се 

осъществява чрез прилагането на процедури по критерии и съответния инструментариум 

към тях за провеждане на дейностите по самооценяването. 

Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на 

предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от 

училището. 

Периодът за самооценяване за училищата е една учебна година. 

Самооценяването се извършва от една работна група. 

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

качествени равнища: 

- отлично - при крайна оценка от 91 до 100 точки; 

- добро - при крайна оценка от 66 до 90 точки; 

- задоволително - при крайна оценка от 46 до 65 точки; 

- незадоволително - при крайна оценка до 45 точки включително. 

Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от директора.  

По всеки критерий се разработва процедура, която съдържа предмет и цел; 

инструментариум; описание на технологията на провеждане; вида на доказателствения 

материал (справка, контролна карта, протоколи, въпросници, анкети и други); начините на 

обработване на доказателствения материал; режима на съхранение и защита на 

информацията; отговорностите на лицата. 

За проведеното самооценяване комисията по качеството изготвя годишен доклад, 

който включва: цел на самооценяването; информация за външната и вътрешната среда, в 

която функционира институцията през периода на самооценяването; резултати от 

самооценяването; сравняване на оценките по критериите с предходния период на 

самооценяване; анализ на получените резултати; постижения и добри педагогически 

практики; резултати от оценяването, нуждаещи се от подобрение, и предложение за 

коригиращи мерки и дейности. 

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. 

 

МИНИМАЛНИ РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО  

Усъвършенстването на процесите за управление на качеството се постига при 

спазване на следните изисквания от институцията: 

1. Да подобрява работната среда чрез: 

а) прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към средата на институцията; 

б) осигуряване на достъпна архитектурна среда; 

в) модернизиране на материално-техническата база и обновяване на информационната 

инфраструктура; 

г) развитие на организационната култура в институцията. 

2. Да осигурява развитие на персонала чрез: 

а) подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на 

учителите/преподавателите по специалността им от висшето образование, за подобряване 

на тяхната иновационна култура и личностна ефективност; 

б) изграждане на култура за осигуряване на качеството; 

в) създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в институцията; 

г) повишаване на ефективността на административното обслужване; 

д) повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на 

образование и обучение. 

3. Да подобрява резултатите от обучението чрез: 

а) повишаване на мотивацията на обучаемите; 

б) повишаване на дела на учениците, които работят активно за подобряване на своите 

образователни резултати; 

в) намаляване на дела на рано отпадналите от обучението; 

г) повишаване на дела на обучените, провели практическо обучение в реална работна 

среда; 

д) създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове. 

4. Да подобрява взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, 

работодателски организации, университети и други заинтересовани страни чрез: 
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а) разширяване на възможностите за практическо обучение в реална работна среда; 

б) проучване и прилагане на добри практики на сродни институции; 

в) подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в 

образованието и обучението; 

г) информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и 

постиженията на институцията в областта на осигуряване на качеството на образованието и 

обучението; 

д) участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на образованието и 

обучението. 

 

МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

(1) За осигуряване на качеството в институциите 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 на процеса за 

осигуряване на качеството в съответната институция. 

(4) Вътрешният мониторинг се осъществява от директора. 

(5) Методическото подпомагане и външният мониторинг се осъществяват за училищата – от 

Министерството на образованието и науката и от регионалните управления по 

образованието. 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

 Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на 

качеството на образованието и обучението се финансират със средства от субсидия по 

формула и от собствени приходи или други източници на финансиране – спонсорство, 

национални и международни програми и проекти и др.  
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                                                                                               Приложение 1. 

1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото  

качество 

0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението се 

осъществява, чрез прилагането на процедури по критерии и съответния инструментариум 

към тях за провеждане на дейностите по самооценяването. 

Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на 

предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии приети с решение на ПС 

и утвърдени от директора на училището. 

Периодът за самооценяване е две учебни години. 

Самооценяването се извършва от работна група определена със заповед на  

директора с мандат две години. 

             Самооценяването се извършва по предварително определени критерии и показатели 

към тях и инструментариум. 

Критериите са групирани по следните области на оценяване: 

1. Образователен процес - обучение, възпитание и социализация; 

2. Управление на институцията - ефективно разпределяне, използване и управление на 

ресурсите за повишаване на качеството на образование; 

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 е със следните  количествени  

и качествени равнища; 

            - отлично - при крайна оценка от 91 до 100 точки; 

     - добро - при крайна оценка от 66 до 90 точки; 

 - задоволително - при крайна оценка от 46 до 65 точки; 

 -  незадоволително - при крайна оценка до 45 точки включително. 

Самооценяването се провежда по процедури, предложени от работната  

комисия, приети от ПС и утвърдени от директора. 

            Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на 

качеството на образованието и обучението се финансират от бюджета на училището. 

            По всеки критерий се разработва процедура, която съдържа предмет и цел; 

инструментариум; описание на технологията на провеждане; вида на доказателствения 

материал (справка, контролна карта, протоколи, въпросници, анкети и други); начините на 

обработване на доказателствения материал; режима на съхранение и защита на 

информацията; отговорностите на лицата. 

За проведеното самооценяване работната група по качеството изготвя краен  

доклад, който включва: цел на самооценяването; информация за външната и вътрешната 

среда, в която функционира институцията през периода на самооценяването; резултати от  

самооценяването; сравняване на оценките по критериите с предходния период на 
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самооценяване/ако има такъв/; анализ на получените резултати; постижения и добри 

педагогически практики; резултати от оценяването, нуждаещи се от подобрение, и 

предложение за коригиращи мерки и дейности. 

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

други информационни материали. 

2. ФИНАНСИРАНЕ 

Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на 

качеството на образованието и обучението се финансират от бюджета на училището. 

Докладът от самооценяването се утвърждава от директора. 

 

Самооценяването се извършва в следните области: 

1. Управление на институцията, което включва: ефективно разпределяне, 

използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството в институцията, 

лидерство, стратегии и планиране  

2.    Образователен процес, който включва: обучение, възпитание и социализация и 

резултатите от тях, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на 

децата със специални образователни потребности и превенцията срещу отпадане от 

системата на образованието. 

                 3.   Взаимодействие на всички заинтересовани страни.
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№ 

по 

ред 

Макс. 

бр. 

точки 

Критерии по области на оценяване/ 

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество 

1.  55,0 т. Област: Образователен процес - обучение, възпитание и социализация 

1.1 4.0 Организация и планиране на урока 

  До 30% от учителите 

имат достатъчни 

умения при 

планиране на урока 

и/или не разбират 

необходимостта да 

извършат промени в 

плановете си, за да 

отговарят на 

образователните 

потребности на 

групи или отделни 

ученици 

(изоставащи, 

напреднали) 

1,0 т. 

От 31 % до 60% от 

учителите имат 

достатъчни умения при 

планиране на урока, 

проявяват гъвкавост и 

разбират 

необходимостта да 

извършат промени в 

плановете си, за да 

отговарят на 

образователните 

потребности на групи 

или  отделни ученици 

(изоставащи, 

напреднали) 2,0 т. 

От 61 % до 80% от 

учителите имат достатъчни 

умения при планиране на 

урока, проявяват гъвкавост 

и творчество и разбират 

необходимостта да 

извършат промени в 

плановете си,за да 

отговарят на 

образователните 

потребности на групи или 

отделни ученици 

(изоставащи, напреднали) 

3,0 т. 

От 81 % до 100% от учителите 

имат достатъчни умения при 

планиране на урока, проявяват 

гъвкавост и творчество и 

разбират необходимостта да 

извършат промени в плановете 

си, за да отговарят на 

образователните потребности 

на групи или отделни ученици 

(изоставащи, напреднали) 4,0 т. 

1.2. 4.0 Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците 

  От 10% до 30% от 

учителите използват 

разнообразни форми 

за проверка на 

знанията, уменията и 

компетентностите на 

учениците. 

0,75 т. 

От 31 % до 60% от 

учителите използват 

разнообразни форми за 

проверка на знанията, 

уменията и 

компетентностите на 

учениците. 

1,5 т. 

От 61 % до 80% от 

учителите използват 

разнообразни форми за 

проверка на знанията, 

уменията и 

компетентностите на 

учениците. 

2,5 т. 

Над 80% от учителите 

използват разнообразни форми 

за проверка на знанията, 

уменията и компетентностите 

на учениците. 

4,0 т. 

1.3. 3.0 Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, уменията и компетентностите, 

информираността на учениците за тях 

  От 10% до 30% от 

учителите имат 

точно и ясно 

От 31 % до 60% от 

учителите имат точно и 

ясно формулирани 

От 61 % до 80% от 

учителите имат точно и 

ясно формулирани 

Над 80% от учителите имат 

точно и ясно формулирани 

критерии за знанията, уменията и 
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формулирани 

критерии за 

знанията, уменията и 

компетентностите на 

учениците и те са 

запознати с тях. 

0,75 т. 

критерии за знанията, 

уменията и 

компетентностите на 

учениците и те са 

запознати с тях. 

1,5 т. 

критерии за знанията, 

уменията и 

компетентностите на 

учениците и те са 

запознати с тях. 

2,5 т. 

компетентностите на учениците 

и те са запознати с тях. 

3,0 т. 

1.4. 2.0 Ритмичност на оценяването 

  От 10% до 30% от 

учителите оценяват 

ритмично 

постиженията на 

учениците в 

съответствие с 

Наредбата за 

оценяване, 

проверяват  

прецизно писмените 

работи, отстраняват  

грешките, оценяват 

ги и поставят 

аргументирана 

рецензия. 

Съхраняват входно и 

изходно ниво до 

края на учебната 

година. 

0,5 т. 

От 31 % до 60% от 

учителите оценяват 

ритмично постиженията 

на учениците в 

съответствие с 

Наредбата за оценяване, 

проверяват прецизно 

писмените работи, 

отстраняват грешките, 

оценяват ги и поставят 

аргументирана рецензия. 

Съхраняват входно и 

изходно ниво до края на 

учебната година. 

1,0 т. 

От 6 ] % до 80% от 

учителите оценяват 

ритмично постиженията 

на учениците в 

съответствие с Наредбата 

за оценяване, проверяват 

прецизно писмените 

работи, отстраняват 

грешките, оценяват ги и 

поставят аргументирана 

рецензия. Съхраняват 

входно и  изходно ниво до 

края на учебната година. 

1,5 т. 

Над 80% от учителите оценяват 

ритмично постиженията на 

учениците в съответствие с 

Наредбата за оценяване, 

проверяват прецизно писмените 

работи, отстраняват грешките, 

оценяват ги и поставят 

аргументирана рецензия. 

Съхраняват входно и изходно 

ниво до края на учебната година. 

2,0 т. 

1.5. 4.0 Осъществен план прием – Пълняемост на паралелките 

  от 20% до 39% 1,0 т. 

 

от 40% до 59% 

2,0 т. 

от 60% до 84% 

3,0 т. 

от 85% до 100% 

4,0 т. 

1.6. 4,0 Относителен дял в  % на отпадналите от обучение към броя на постъпилите в началото на обучението. 

  Над 5% 

0,0 т. 

От 4% до 5% 

2,0 т. 

От 2% до 3% 

3,0 т. 

От 0% до 2% 

4,0 т. 

1.7. 4,0 Относителен дял  в % на учениците, успешно положили изпитите от НВО 
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  от 20% до 39%  

1,0 т. 

от 40% до 59% 

2,0 т. 

от 60% до 84% 

3,0 т. 

от 85% до 100% 

4,0 т. 

1.8. 2,0 Отноосителен дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади, конкурси и други от общия брой - в 

% 

  Участвали в 

състезания, 

олимпиади,  

конкурси и други от 

10% до 30% от 

общия брой ученици  

0,5 т. 

Участвали в състезания, 

олимпиади,  конкурси и 

други от 3 1 % до 60% от 

общия брой ученици. 

1,0 т. 

Участвали в състезания, 

олимпиади,  конкурси и 

други от 61 % до 80% от 

общия брой ученици. 

1,5 т. 

Участвали в състезания, 

олимпиади, конкурси и други над 

80% от общия брой ученици. 

2,0 т. 

1.9. 2,0 Изградени екипи за работа по проекти 

  Няма изграден екип 

за работа по проекти  

0.0 т. 

Има изграден екип, 

който не функционира 

ефективно 0,5 т. 

Има изграден екип, който 

работи успешно  

1,5 т. 

Има изградени и функциониращи 

повече от един екипа за работа 

по проекти  

2, 0 т. 

1.10. 2,0 Реализирани училищни , национални и международни програми и проекти 

  Училището няма 

участие в програми 

и проекти. 

0,0 т. 

Училището участва в 

програми, кандидатства 

с разработени проекти, 

но няма класирани 

такива.  

0,75 т. 

Училището участва в 

програми, има 

разработени и класирани 

проекти - най- малко 2 

броя. 

1,5 т. 

Училището участва в програми, 

има разработени и класирани 

проекти - 3 и повече броя. 

2, 0 т. 

1.11. 3,0 Функционираща вътрешна система за повишаване качеството на образованието и обучението в училище 

  Няма разработена 

вътрешна система 

 0,0 т. 

Разработена е вътрешна 

система за повишаване 

качеството на 

образованието и 

обучението в училището 

и тя функционира 

епизодично.  

1,0 т. 

Разработена е вътрещна 

система за повишаване 

качеството на 

образованието и 

обучението в училището, 

тя функционира и се 

отчитат резултати. 

2,0 т. 

Разработена е вътрешна система 

за повишаване качеството на 

образованието и обучението в 

училището и тя функционира 

ефективно - отчитат се 

резултати, на основание, на 

които се правят анализи и изводи 

и се формулират предложения цо 

ръководството на училището за 

повишаване на качеството. 

3,0 т 
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1.12. 3,0 Създаден механизъм за ранно предупреждение за различни рискове 

  Няма създаден  

0,0 т. 
 

Има създаден 

механизъм, но той не 

функционира 

координирано. 

1,0 т. 

 

Има създаден механизъм, 

функционира 

координирано, но 

епизодично. 

2,0 т. 

Има създаден механизъм, 

функционира 

координирано, перманентно и 

ефективно. 

3,0 т. 

1.13. 3,0 Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството 

  Няма създаден  

0,0 т. 
 

Има създаден механизъм 

за мониторинг и 

контрол, чиито дейности 

обхващат до 50% от 

показателите за 

измерване на 

постигнатото качеството.  

1,0 т. 

Има създаден механизъм 

за мониторинг и контрол, 

чиито дейности обхващат 

до 80% от показателите за 

измерване на 

постигнатото качеството. 

2,0 т. 

Има създаден механизъм за 

мониторинг и контрол, чиито 

дейности обхващат над 80% от 

показателите за измерване на 

постигнатото качеството. 

3,0 т. 

1.14. 3,0 Осигуреност на педагогическите специалисти  с възможности за повишаване на квалификацията, 

съответстваща на изискванията към обучаващите, определени в ДОС за статута и професионалното 

развитие на учителите. 

  Недостатъчна 

осигуреност на 

педагогическите 

специалисти  до 

50%.  

0,75 т. 
 

Минимална осигуреност 

на педагогическите 

специалисти- от 51 % до 

75%. 

1,5 т. 

Средна осигуреност на 

педагогическите 

специалисти  от 76% до 

99%. 

2,5 т. 

Максимална осигуреност на 

педагогическите специалисти  - 

100%. 

3,0 т. 

 

1.15. 3,0 Осигурени условия за интерактивно обучение 

  Няма осигурени 

условия. 

0,0т. 

 

Осигурени са условия за 

ползване на мултимедия 

в процеса на обучение. 

Прилагат се 

интерактивни методи - 

ситуационни. 

1,5 т. 

Осигурени са условия за 

ползване на мултимедия в 

над 40% от всички класни 

стаи.  Прилагат се 

интерактивни методи - 

ситуационни. 

2,5 т. 

Осигурени са условия за 

ползване на мултимедия в над 

60% от всички класни 

стаи,осигурени са интерактивни 

дъски. 

3,0 т. 

1.16. 3,0 Относителен дял на учителите, участвали в различни форми на допълнително и/или продължаващо 
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обучение, от общия брой учители. 

  Няма учители, 

участвали в 

допълнително и 

продължаващо 

обучение. 

0,0 т. 

До 20%.  

1,0 т. 

От 21 % до 60%.  

2,0 т. 

Над 60%.  

3,0 т. 

1.17 3,0 Брой учители, подготвили ученици -призъори на състезания, олимпиади, спортни мероприятия на 

общинско, областно и национално ниво и др. 

  От 20% до 39%  

0,75 т. 

От 40% до 59% .  

1,5 т. 

60% до 84% .  

2,5 т. 

85% до 100% .  

3,0 т. 

1.18 3,0 Изградена система заучителите за самооценяване. 

  Няма изградена. 

 0,0 т. 

Има изградена, но не 

фукционира коректно.  

1.0 т. 

Има изградена, 

функционира коректно. 

2,0 т. 

Има изградена система, 

функционира адекватно и се 

прави анализ, както за 

пропуските, така и за добрите 

педагогически практики. 

3,0 т. 

2. 30,0 т. Управление на институцията 

2.1. 4,0 Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета. 

  Училището има 

финансови 

задължения в края 

на календарната 

година. 

0,0 т. 

 

Училището няма 

задължения в края на 

календарната година и са 

осигурени всички 

нормативно 

регламентирани 

социални придобивки. 

1,5 т. 

 

Училището няма 

задължения в края на 

календарната година и са 

осигурени всички 

нормативно 

регламентирани социални 

придобивки, както и 

средства за МТБ над 

средствата, определени в 

бюджета. 

3,0 т. 

 

Училището няма задължения в 

края на календарната година и са 

осигурени всички нормативно 

регламентирани социални 

придобивки, както и средства за 

МТБ над средствата, определени 

в бюджета. Има преходен 

остатък над 0.5% от средствата 

по делегирания бюджет. 

4,0 т. 

2.2. 4,0 Наличие на средства, набирани от дарения от спонсори, собствен труд и труд на родители за 

осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на училищната среда. 

  Няма. 0,0 т. До 1 % от средствата по До 2% от средствата по Над 3% от средствата по 
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 делегирания бюджет на 

училището. 

1,5 т. 

делегирания бюджет на 

училището. 

2,5 т. 

делегирания бюджет на 

училището. 

4,0 т. 

2.3. 4,0 Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. 

  Училището няма 

участие в програми 

и проекти. 

0,0 т. 

 

Училището участва в 

програми, кандидатства 

с разработени проекти, 

но няма класирани 

такива. 

1,5 т. 

 

Училището участва в 

програми, има 

разработени и класирани 

проекти - най- малко 2 

броя. 

2,5 т 

Училището участва в програми, 

има разработени и класирани 

проекти - 3 и повече броя. 

4,0 т. 

 

2.4. 3,0 Публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържанието му 

  Липсват начини и 

средства за 

разпространяване на 

информация, 

свързана с дейността 

на училището, в това 

число училищен 

сайт.  

0,0 т. 

 

Изготвят се 

информационни и 

рекламни брошури и 

диплянки, има статичен 

училищен сайт. 

1,0 т. 

 

Изготвят се 

информационни и 

рекламни брошури и 

диплянки както и други 

електронни 

информационни средства, 

поддържа се динамичен 

училищен сайт. 2,0 т. 

 

Използват се многообразни 

начини и средства за публичност 

и популяризиране на 

предлаганото образование и 

съдържанието му — радио- и/или 

телевизионни предавания; 

електронни информационни 

средства; рекламни брошури и 

диплянки; поддържа се 

динамичен училищен сайт за 

учебната година с архивиране на 

предходните; електронен 

дневник. 

3,0 т. 

2.5. 3,0 Осигурена достъпна архитектурна среда 

  Не е осигурена. 0,0 

т. 
 

Обособени рампи към 

входовете; адаптирано 

санитарно помещение за 

специални потребности 

на полващите ги. 

1,0 т. 

 

Обособени рампи към 

входовете; адаптирано 

санитарно помещение за 

специални потребности на 

полващите ги; ресурсен 

кабинет. 

2,0 т. 

 

Обособени рампи към 

входовете;адаптирано санитарно 

помещение за специални 

потребности на полващите 

ги;асансьори; ресурсен кабинет. 

3,0 т. 
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2.6. 4,0 Наличие на модерна материално- техническа база за обучение в съответствие с ДОС 

  Има обособени 

кабинети, но не по 

всички предмети; 

наличните са 

оборудвани с 

морално и 

физически остаряла 

техника. Не се 

обогатява МТБ. 

1,0 т. 

Има обособени кабинети 

по всички предмети, но 

оборудвани с морално и 

физически остаряла 

техника.Няма 

достатъчно закупена 

техника, свързана с 

навлизането на 

информационните 

технологии в обучението 

и административното 

обслужване на 

училището.  

2,0 т. 
 

 

Има обособени кабинети 

по всички предмети, 

оборудвани с работеща и 

използваща се техника. 

Закупуване на техника, 

свързана с навлизането на 

информационните 

технологии в обучението 

и административното 

обслужване на училището, 

положителни промени в 

обновяването и 

естетизирането на 

материалната база. 

3,0 т. 

 

 

Има обособени кабинети по 

всички предмети, оборудвани с 

работеща и използваща се 

техника. Изграждане на система 

за анализ на потребностите и 

прогноза на нуждите от развитие 

и осъвременяване 

на материалната база 

-Непрекъснатото 

обогатяване на 

материалната база, свързано 

с навлизането на 

информационните 

технологии в обучението и 

административното 

обслужване на училището 

-Утвърждаването на 

мултимедиите в УВП 

Положителни промени в 

обновяването и 

естетизирането на 

материалната база. 

-Въвеждане на политики и 

процедури за опазване на 

собствеността и активите на 

учебното заведение. 

4,0 т 

2.7. 2,0 Равнище на административно обслужване 

  Административното 

обслужване не е 

ефективно, на лице 

са сигнали, не се 

използваат 

възможностите на 

Административното 

обслужване е достъпно, 

на добро равнище, но без 

използване на ИКТ. 

Служителите, които го 

осъществяват, са 

Административното 

обслужване позволява 

бърз и надежден достъп 

до информация, предлага 

полезни и лесни за 

използване инструменти; 

Административното 

обслужване позволява бърз 

и надежден достъп до 

информация, предлага 

полезни и лесни за 

използване инструменти; 
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ИКТ. Служителите, 

които го 

осъществяват, не еа 

компетентни, често 

са груби и неучтиви. 

0,0 т. 

 

компетентни, но не 

винаги са вежливи и 

коректни. 

0,75 т. 

частично се използват и 

различни форми на ИКТ. 

Служителите са 

компетентни, вежливи и 

коректни. 

1,5 т. 

 

използват се и различни 

форми на ИКТ. 

Служителите са 

компетентни, вежливи, 

коректни, любезни и 

приветливи. 

2,0 т. 

2.8. 3,0 Осигуряване на възможност за образование и обучение в различни форми на обучение 

  Учили щето 

осигурява 

възможност за 

образование и 

обучение само в 

една форма на 

обучение. 

0,75 т. 

Училището осигурява 

възможност за 

образование и обучение 

в две форми на обучение. 

1,5 т. 

Училището осигурява 

възможност за 

образование и обучение в 

три форми на обучение. 

2,5 т. 

Училището осигурява 

възможност за образование и 

обучение в повече от 3 форми на 

обучение. 

3,0 т. 

2.9. 3,0 Осигуряване на равен достъп до качествено образование на учениците със СОП и от различни етнически 

малцинства 

  Не се осигурява 

равен достъп до 

образование на 

учениците със СОП 

и от различни 

етнически 

малцинства.  

0,0 т. 

Осигурява се равен 

достъп до различни 

форми на образование и 

има изградени екипи за 

работа с децата, но 

липсва координация 

между тях и не постигат 

значителни резултати. 

1,0 т. 

Осигурява се равен достъп 

до образование на 

учениците 

със СОП и от различни 

етнически малцинства, 

постигнати са добри 

резултати по отношение 

на 

преодоляването на 

индивидуалните 

трудностите 

и интеграцията на децата. 

2,0 т. 

 

Изграждане на 

хармонична и 

разнообразна учебна 

среда за представители на 

уязвимите групи, сред 

които ученици със 

специални образователни 

потребности и хронични 

заболявания, както и в 

неравностойно 

положение и в социален 

риск с оглед осигуряване 

на равнопоставеност и 

достъп до качествено 

образование и обучение; 

предоставяне на 

подкрепяща среда 
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съобразно конкретните 

потребности и 

затруднения; увеличен 

брой на интегрирани деца 

със СОП. 

3,0 т. 

3. 15,0 т. Взаимодействие на всички заинтересовани страни  

3.1 5,0 Педагогическо взаимодействие училище - семейство 

  Родителите не са 

информирани за 

учебните планове, за 

организирането от 

училището 

извънкласни форми 

и не са мотивирани 

за участие в тях. 

0,0 т. 

 

Родителите са 

информирани с учебните 

планове, на родителска 

среща са запознати с 

ПУДУ и годишния 

план;информирани са за 

организирането от 

училището извънкласни 

форми, но не проявяват 

интерес. 

2,0 т. 

 

Родителите са 

информирани за 

планираните извънкласни 

дейности, проявяват 

интерес и подпомагат 

организацията и 

провеждането им. 

3,5 т. 

 

Цялата 

информация за учебната 

документация по паралелки и 

випуски в училището е налична и 

на сайта на училището. 

Родителите са информирани за 

планираните извънкласни 

дейности и чрез училищния сайт, 

проявяват интерес и участват в 

организирането и провеждането 

им. 

5,0 т. 

3.2. 5,0 Дейност на  Обществения съвет 

  Има създадени, но 

нямат реализирани 

дейности. 

0,75 т. 

Има създадено 

училищно Настоятелство 

и Обществен съвет, но 

през 

учебната година 

епизодично реализира 

дейност по инициатива 

на ръководството на 

училището  

1,5 т. 

Училищното 

настоятелство осигурява 

допълнителни финансови 

и материални средства, 

подпомага и участва в 

дейности, организирани от 

училището, както и 

Общественият съвет. 3,0 

т. 

Училищното настоятелство има 

съществен принос в 

осигуряването на допълнителни 

финансови и материални 

средства, подпомага и участва в 

дейности, организирани от 

училището, включва се в 

дейности за борба с 

тютюнопушенето, наркоманията, 

агресията и др., подпомага 

социално слаби ученици 

Общественият съвет участва 

активно в 

училищния живот. 
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5,0 т. 

3.3. 5,0 Педагогическо взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище. 

  Училището не 

взаимодейства с 

всички 

заинтересовани 

страни на местно и 

регионално равнище. 

0,75 т. 

 

Училището 

взаимодейства с някои от 

заинтересованите страни 

на местно и регионално 

равнище за повишаване 

на качеството на 

образованието. 

1,5 т. 

 

Училището взаимодейства 

със заинтересованите 

страни на местно и 

регионално равнище за 

повишаване на качеството 

на образованието по 

конкретни поводи. 

3,0 т. 

 

Училището активно 

участва в процеса на 

взаимодействие с всички 

заинтересовани страни на 

местно и регионално 

равнище за повишаване на 

качеството на образованието, за 

модернизиране на 

материално-техническата 

база на училището и др. 

5,0 т. 
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Приложение 2. 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА РАБОТНАТА ГРУПА ПО САМООЦЕНЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

1. ВИЗИЯ 

МОТО: НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ  ЧРЕЗ  

НАС! 

СУ „Никола Й. Вапцаров" е иновативно, водещо средно учебно заведение, с ефективно 

демократично управление и европейска визия.  

2. МИСИЯ 

 СУ „Н.Й.Вапцаров” – гарант за висококачествен образователно - възпитателен 

процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен 

с Държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на 

демократичните ценности.  

 

3. ПРИОРИТЕТИ 

1. Развитие на компетентностите и талантите на учениците 

2. Мотивирани и креативни учители 

3. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

4. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

5. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

6. Реализация в професиите на настоящето и бъдещето 

7. Учене през целия живот 

8. Ефикасно управление и участие в мрежи 

4. ЦЕЛИ  

4.1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

           ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПО-

ВИСОКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА 

УЧИЛИЩЕТО.   

          С реализирането на училищната стратегия ще се отговори на очакванията на 

всички участници в образователния процес. 

- СУ „Ниикола Й. Вапцаров” като иновативна образователна институция: 

           Развитие на училището като максимално сигурна, здравословна, екологична и 

подкрепяща среда, където си дават среща образователни традиции, иновативни педагогически 

решения и дигитално развитие. Обновяване и поддържане на пространствата за учене и 

развиване на интересите, за отдих и взаимодействие между ученици, родители и местна 

общност, обединени от споделени ценности за постигане на общозначима цел – формиране на 
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знаещи и можещи личности, способни да правят отговорни избори и да реализират целите си в 

динамична и конкурентна социална среда. 

- Ученици: 

         Създаване на оптимални уславия за обучение, възпитание и развитие на всеки ученик 

съобразно индивидуалните му способности и потребности чрез изграждане на образователното 

пространство, в което всеки ученик да почувства и съпреживее ситуация на успех в процеса на 

своето обучение; Всички завършват училищно образование като функционално грамотни, 

иновативни, социално отговорни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите 

компетентности чрез учене през целия живот; притежават компетентности и се стремят към 

личностно развитие и усъвършенстване през целия живот. Те притежават нагласа за успешна 

социална и професионална реализация и за принос към обществото. Те са активни граждани, 

които съхраняват традиционните ценности и работят за цялостно подобрение на социума и 

обществено благополучие. 

- Родители:  

          Родителите са заинтересовани, не допускат безпричинни отсъствия на децата си, стараят 

се да подпомагат учебния процес. Целим удовлетворяване на очакванията за съвременна 

организация на образователния процес и постигане ан по-високо качество и резултати от 

училищното образование; 

- Общество и пазар на труда:   

          Изграждане у учениците на социално- значими жизнени ценности, професионално- 

личностни компетенции, които да отговарят на потребностите на обществото; 

- Педагогически колектив и обслужващ персонал: 

         Чрез реализацията на тази стратегия очакваме от педагогическият специалист да е 

компетентен, подкрепящ, диалогичен, отворен за иновации, с мисия и с нагласа за постоянно 

учене и развиване на личностните си и професионални компетентности, да мотивира и да 

вдъхновява учениците, да им помага да изграждат умения и компетентности, които да прилагат 

в различни житейски и професионални ситуации. Той помага на учениците за тяхното 

когнитивно, творческото, личностно и емоционално развитие, работейки в партньорство с 

родителите и заинтересованите страни. 

 

4.2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

Разработените оперативни цели произтичат от  заложените приоритети 

1. Развитие на компетентностите и талантите на учениците 

2. Създаване на механизъм за мотивиране и творчески настроени учители 

3. Разработване, създаване и изпълнение на пполитики за сплотени училищни общности и 

системна работа с родителите 

4. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна          интеграция за всички ученици. 

5. Внедряване на образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

6. Реализация в професиите на настоящето и бъдещето 

7. Подготовка за учене през целия живот 

8. Ефикасно управление и участие в мрежи 
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5. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО: 

  № по        

  ред 

Критерии по области на оценяване/ 

Дейности за постигане на показателите за измерване на равнището на 

постигнатото качество 

1.  Област: Образователен процес - обучение, възпитание и социализация 

1.1 Организация и планиране на урока 

 Изготвяне на адекватни учебни програми от учителите 

Срок: 14.09.2022 г. 

Отг.: Учителите 

1.2. Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците 

 Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците. 

Срок: м. 06.2023 г. 

Отг.:Председателят на РГ по качеството със съдействието на Председателите  

на  ЕКК 

1.3. Точно и ясно формулиране на правила за оценяване на знанията, уменията и 

компетентностите, информираността на учениците за тях 

 Точно и ясно формулирани критерии за знанията, уменията и компетентностите и 

запознаването на учениците с тях. 

Срок: 15.09.2022 г. 

Отг.: Директрорът 

1.4. Ритмичност на оценяването 

 Ритмично  оценяване постиженията на учениците в съответствие с Наредбата за 

оценяване, прецизно проверяване на писмените работи, отстраняване на грешките и 

аргументирана рецензия. Съхраняване входно и изходно ниво до края на учебната 

година. 

Срок: 30.06.2023 г. 

Отг.: Учителите 

1.5. Осъществен план прием – Пълняемост на паралелките 

 Привличане на ученици и провеждане на информационни кампании. 

Срок: 14.09.2023 г. 

Отг.: Директорът, със съдействието на учителите 

1.6. Относителен дял в  % на отпадналите от обучение към броя на постъпилите в 

началото на обучението. 

 Свеждане до минимум на отпадането от училище 

Срок: 15.09.2023 г. 

Отг.: Учителите, със съдействието на директора и социалните партньори 

1.7. Относителен дял  в % на учениците, успешно положили изпитите от НВО 

 Повишаване резултатите от НВО и ДЗИ 

Срок:30.06.2023 г. 

Отг.: Учителите по съответните учебни предмети 

1.8. Отноосителен дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади, конкурси 

и други от общия брой - в % 

 Участия в състезания, олимпиади, конкурси и други.   

Срок: 30.06.2023 г. 

Отг. Учителите по съответните учебни предмети 
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1.9. Изградени екипи за работа по проекти 

 Изградени и функциониращи екипи за работа по проекти  

Срок: 30.06.2023 г. 

Отг.: Директорът  

1.10. Реализирани училищни, национални и международни програми и проекти 

 Участия в програми и разработени и класирани проекти - 3 и повече броя. 

Срок: 30.06.2023 г. 

Отг.: Директорът, със съдействие на екипа по т.1.9. 

1.11. Функционираща вътрешна система за повишаване качеството на образованието 

и обучението в училище 

 Разработване на  вътрешна система за повишаване качеството на образованието и 

обучението в училището, функционираща ефективно - отчитат се резултати, на 

основание, на които се правят анализи и изводи и се формулират предложения цо 

ръководството на училището за повишаване на качеството. 

Срок: 15.09.2022 г. 

Отг.: Председателят на РГ, със съдействието на Директора 

1.12. Създаден механизъм за ранно предупреждение за различни рискове 

 Механизъм  за ранно предупреждение за различни рискове, функциониращ 

координирано, перманентно и ефективно. 

Срок: 30.06.2023 г. 

Отг.: Директора, със  съдействието на Председателят на РГ 

1.13. Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството 

 Механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат показателите за 

измерване на постигнатото качеството. 

Срок: 30.06.2023 г. 

Отг.: Директора, със  съдействието на Председателят на РГ 

1.14. Осигуреност на педагогическите специалисти  с възможности за повишаване на 

квалификацията, съответстваща на изискванията към обучаващите, 

определени в ДОС за статута и професионалното развитие на учителите. 

 Максимална осигуреност на педагогическите специалисти   

Срок: 30.06.2023 г. 

Отг.: Директора, със  съдействието на Председателите на ЕКК 

1.15. Осигурени условия за интерактивно обучение 

 Осигуряване условия за ползване на мултимедия в от всички класни стаи,осигурени 

са интерактивни дъски. 

Срок: 30.06.2023 г. 

Отг.: Директора 

1.16. Относителен дял на учителите, участвали в различни форми на допълнително 

и/или продължаващо обучение, от общия брой учители. 

 Организиране участие  на учители в различни форми на допълнително и/или 

продължаващо обучение 

Срок: 30.06.2023 г. 

Отг.: Директора 

1.17 Брой учители, подготвили ученици -призъори на състезания, олимпиади, 

спортни мероприятия на общинско, областно и национално ниво и др. 

 Подготовка на ученици -призъори на състезания, олимпиади, спортни мероприятия 

на общинско, областно и национално ниво и др. 

Срок: 30.06.2023 г. 

Отг.: Учителите 
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1.18 Изградена система за учителите за самооценяване. 

 Изградена система, функционираща адекватно. Анализ, както за пропуските, така и 

за добрите педагогически практики. 

Срок: 30.06.2023 г. 

Отг.: Учителите 

2. Управление на институцията 

2.1. Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на 

бюджета. 

 Приключване на календарната година без задължения и осигурени всички 

нормативно регламентирани социални придобивки, както и средства за МТБ над 

средствата, определени в бюджета.  Преходен остатък над 0.5% от средствата по 

делегирания бюджет. 

Срок: 31.12.2023 г. 
Отг.: Директора 

2.2. Наличие на средства, набирани от дарения от спонсори, собствен труд и труд на 

родители за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на 

училищната среда. 

 Осъществяване на текущи ремонти 

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.: Директора  

2.3. Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. 

 Участия в програми, класирани проекти  

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.: Директора, със съдействието на екипа по т. 1.9. 

2.4. Публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържанието му 

 Прилагане на многообразни начини и средства за публичност и популяризиране на 

предлаганото образование и съдържанието му  

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.: Директора, със съдействието на учителите 

2.5. Осигурена достъпна архитектурна среда 

 Изграждане на обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за 

специални потребности на полващите ги; асансьори; ресурсен кабинет, според 

необходимостта. 

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.: Директора 

2.6. Наличие на модерна материално- техническа база за обучение в съответствие с 

ДОС 

 Оборудване на класните стаи с работеща и използваща се техника.  

Изграждане на система за анализ на потребностите и прогноза на нуждите от 

развитие и осъвременяване на материалната база 

Обогатяване на материалната база, свързано с навлизането на информационните 

технологии в обучението и административното обслужване на училището 

Утвърждаването на мултимедиите в УВП 

Положителни промени в обновяването и естетизирането на материалната база. 

Въвеждане на политики и процедури за опазване на собствеността и активите на 

учебното заведение. 

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.: Директора  

2.7. Равнище на административно обслужване 
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 Административното обслужване, позволяващо бърз и надежден достъп до 

информация, предлагащо полезни и лесни за използване инструменти; 

Използване на  различни форми на ИКТ. 

Компетентни, вежливи, коректни, любезни и приветливи служители. 

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.: Директора 

2.8. Осигуряване на възможност за образование и обучение в различни форми на 

обучение 

 Осигуряване възможност за образование и обучение в повече форми на обучение. 

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.: Директора 

2.9. Осигуряване на равен достъп до качествено образование на учениците със СОП 

и от различни етнически малцинства 

 Изграждане на хармонична и разнообразна учебна среда за представители на 

уязвимите групи, сред които ученици със специални образователни потребности и 

хронични заболявания, както и в неравностойно положение и в социален риск с оглед 

осигуряване на равнопоставеност и достъп до качествено образование и обучение; 

предоставяне на подкрепяща среда съобразно конкретните потребности и 

затруднения; увеличен брой на интегрирани деца със СОП. 

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.: Директора 

3. Взаимодействие на всички заинтересовани страни 

3.1 Педагогическо взаимодействие училище - семейство 

 Изнасяне на цялата информация за учебната документация по паралелки и випуски в 

училището и на сайта му. Информиране на родителите за планираните извънкласни 

дейности и чрез училищния сайт. Проявява на интерес от страна на родителите и 

участито им в организирането и провеждането на училищни мероприятия. 

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.: Директора, със съдействието на класните ръководители 

3.2. Дейност на Обществения съвет 

 Обществения съвет има съществен принос в осигуряването на допълнителни 

финансови и материални средства, подпомага и участва в дейности, организирани от 

училището, включва се в дейности за борба с тютюнопушенето, наркоманията, 

агресията и др., подпомага социално слаби ученици  

Активно участие в училищния живот. 

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.: Обществения съвет и Директора 

3.3. Педагогическо взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно и 

регионално равнище. 

 Активно участие в процеса на взаимодействие с всички заинтересовани страни на 

местно и регионално равнище за повишаване качеството на образованието и за 

модернизиране на материално-техническата база на училището и др. 

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.: Директора 

4. Изготвяне на отчети/ доклад 

4.1. Изготвяне на отчет за изпълнението на дейностите от плана за действие и 

представяне за приемане на педагогическия съвет. 

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.:Председателят на РГ 
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4.2. Представяне на отчет за изпълнението на дейностите от плана за действие за 

становище на обществения съвет. 

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.:Председателят на РГ 

4.3. Изготвяне на краен доклад 

 Изготвяне е представяне на краен доклад  

Докладът от самооценяването съдържа: 

1. информация за вътрешната и външната среда, в която функционира институцията 

през периода на самооценяването; 

2. данни за използваните инструменти при самооценяването; 

3. данни за резултатите от самооценяването; 

4. сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване – ако има 

такова; 

5. анализ на резултатите от самооценяването; 

6. предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за 

повишаване на качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни лица 

за тяхното изпълнение. 

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.:Председателят на РГ 

 Утвърждаване на крайния доклад от директора 

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.:Директора 

 Изготвяне на мерки за повишаване качеството на образованието 

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.:Председателят на РГ 

 Утвърждаване на предложените мерки от директора и публикуването им в интернет 

страницата на училището. 

Срок: 01.08.2023 г. 

Отг.:Председателят на РГ 
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                                                                                                       Приложение 3.  

Механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството в образователната 

институция, включващ процедури и инструментариум при самооценка на качеството 

 

 Приложение 3.1. 

 

       ПРОЦЕДУРА  ЗА  ВЪТРЕШНО  ОЦЕНЯВАНЕ ПО КРИТЕРИИ  

 

1. ПРЕДМЕТ: 

Предмет:       КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

2. ИНСТРУМЕНТАРИУМ: 

 Анкети – Приложения:  

3.1.1.1. – Анкетна карта за учениците;  

3.1.1.2. – Анкетна карта за родителите;  

3.1.1.3. – Анкетна карта за учителите 

 Справки, относно успеха на учениците – Приложения:  

3.1.2.1. – Успех на учениците от НВО/ДЗИ;3.1.2.2. – Успех на учениците по класове в началото 

и в края на учебната година;  

 Интервю – Приложение: 

3.1.3.1. – Обща информация от учителите 

 

3. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

3.1. Дейности, които се провеждат преди извършване на самооценяването: 

 Изготвяне на адекватни тематични разпределения от учителите. 

 Използване на  разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите 

на учениците. 

 Точно и ясно формулиране на критерии за знанията, уменията и компетентностите на 

учениците и  запознаване с тях. 

 Ритмично  оценяване постиженията на учениците в съответствие с Наредбата за оценяване, 

прецизно проверяване на писмените работи, отстраняване на грешките и аргументирана 

рецензия. Съхраняване входно и изходно ниво до края на учебната година. 

 Привличане на ученици и провеждане на информационни кампании. 

 Разработване на  вътрешна система за повишаване качеството на образованието и 

обучението в училището, функционираща ефективно - отчитат се резултати, на основание, на 

които се правят анализи и изводи и се формулират предложения цо ръководството на 

училището за повишаване на качеството. 

 Свеждане до минимум на отпадането от училище 

 Повишаване резултатите от НВО 

 Участия в състезания, олимпиади, конкурси и други.   

 Изградени и функциониращи екипи за работа по проекти  

 Участия в програми и разработени и класирани проекти - 3 и повече броя. 

 Механизъм  за ранно предупреждение за различни рискове, функциониращ координирано, 

перманентно и ефективно. 

 Механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат показателите за измерване 

на постигнатото качеството. 

 Максимална осигуреност на педагогическите специалисти   

 Осигуряване условия за ползване на мултимедия във всички класни стаи,осигурени са 
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интерактивни дъски. 

 Организиране участие  на учители в различни форми на допълнително и/или продължаващо 

обучение 

 Подготовка на ученици -призъори на състезания, олимпиади, спортни мероприятия на 

общинско, областно и национално ниво и др. 

 Изградена система, функционираща адекватно. Анализ, както за пропуските, така и за 

добрите педагогически практики. 

3.2. Дейности, които се провеждат след извършване на самооценяването: 

 Изготвяне на отчет за изпълнението на дейностите от плана за действие и представяне за 

приемане на педагогическия съвет. 

 Представяне на отчет за изпълнението на дейностите от плана за действие за становище на 

обществения съвет. 

 Изготвяне е представяне на краен доклад  

 Докладът от самооценяването 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; 

 сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване – ако има такова; 

 анализ на резултатите от самооценяването; 

 предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за 

повишаване на качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни лица за 

тяхното изпълнение. 

 Утвърждаване на крайния доклад от директора 

 

4. ВИД НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИЯ МАТЕРИАЛ: 

Писмен 

Устен 

 

5.  НАЧИНИ И РЕД НА ОБРАБОТВАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИЯ МАТЕРИАЛ:  

Всеки член на работната група има своите отговорности. Доказателственият материал се 

обработва: 

 Председателят на работната група възлага на членовете да проведат необходимото 

изследване; 

 След изпълнение на задачата, те предават на Председателя на РГ попълнения доказателствен 

материал; 

 Председателят на РГ обобщава и анализира предоставените материали; 

 Материалите се обработват във вид на таблици и/или схеми и се предават на директора за 

съхранение и последващо използване. 

 

6. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

 Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и 

подзаконовите нормативни актове 

 Всеобхватност – училищните политиките да бъдат подчинени на местно, регионално и 

национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС. 

 Прозрачност - всички стратегически документи  и вътрешни нормативни актове на 

училището да бъдат публично достъпни. 
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 Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията в процеса на 

изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и архивиране. 

 Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на  предложенията на участниците в 

комисиите и предложенията на ПС.  

 Приемственост – новите политики, свързани с образователната реформа няма да отрекат 

вече поетите ангажиментите в рамките на образователната институция и стратегията няма да 

ги подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се 

мултиплицира. 

 Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности за 

участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на стратегическите и 

оперативни цели.  

 

6.  МЕТОДОЛОГИЯ:                              

 

                                                     

                                                          1. Планиране             

                                                             

 

                                                                

   

 4. Преразглеждане,                          МЕТОДОЛОГИЯ                       2. Прилагане 

    обратна връзка                                                                                                      

 

 

                                                

                                                            

                                                          3. Оценяване                        

 

 

 

7.  РЕЖИМ НА СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА: 

Докладът от самооценяването е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за действие 

към стратегията за развитието на училището. 

 

 

8.  ОТГОВОРНОСТИ НА ЛИЦАТА: 

Директорът:  

5. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на 

вътрешната система за управление на качеството; 

6. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството; 

7. Определя отговорника по качеството; 

8. Определя състава на комисията или комисиите; 

5.  Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването след 

приемането му от съответния орган и коригиращите мерки в хода на изпълнението му; 

11. Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на 

дейностите по самооценяването; 

12. Утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на качеството 

въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване; 
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13. Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в институцията; 

14. Представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на регионалното 

управление по образованието – за училището или на Националната агенция за професионално 

образование и обучение – за центъра за професионално обучение; 

15.  Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в институцията. 

Директорът на училището отговаря и за функционирането на вътрешната система за 

осигуряване на качеството, като със заповеди: 

6. организира изпълнението на следните дейности: 

 анализ на резултатите от изпълнението на целите на институцията; 

 анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието на  

институцията; 

 посочване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите  

образователни резултати; 

 посочване на специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на  

качеството на предоставяното образование; 

 планиране на ежегодните дейности за постигане на целите от стратегията за развитие  

на институцията; 

 изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за развитие  

на институцията и реализиране на заложените в нея цели; 

7. определя комисията, която извършва самооценяването – нейния състав, задачите и 

сроковете за изпълнение; 

8. определя начина на участие на лицата, включени в процеса на самооценяване: ученици, 

учители, директор и родители; 

9. утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, 

показатели и инструментите за самооценяване; 

10.  утвърждава преди края на учебната година 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, както и за срокове за тяхното 

изпълнение.  

Педагогическият съвет приема: 

5. мерките за повишаване на качеството на образованието; 

6. правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и 

актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата институция; 

7. годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; 

8. годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.  

Председателят на работната група: 

 Координира  процеса по самооценяване; 

 Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на групата; 

 Представлява групата, там където е необходимо; 

   Участва в срещи на ръководството на училището, на които самооценката е част от дневния 

ред; 
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   Председателства заседанията на групата; 

   Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняването на доказатествения материал 

до приключването на самооценяването и предаването в архива на училището. 

Създадава  условия за изграждане на формални взаимоотношения между членовете на групата, 

които са най-подходящи за целите на самооценяването. 

 Председателят на групата по самооценяване отговаря за: 

   Изготвяне на годишен план за действие на групата по самооценяване; 

   Разработване на ред и процедури за отчитане на постигнатите резултати и указания към тях; 

   Разработване на инструментариум във връзка със самооценяването; 

   Провеждане на процедурите по самооценяване; 

   Събиране на надежден, достоверен и проверим доказателствен материал; 

   Разработване на доклад с резултатите от самооценяването и на резюме на доклада; 

   Анализиране на получените данни и идентифициране на областите, 

нуждаещи се от подобряване на качеството; 

 Разработване на мерки и дейности за дефинираните от ръководството на училището 

приоритети за следващото самооценяване. 

 Председателят трябва да бъде на разположение да подпомага дейността на 

членовете на групата по време на процеса на самооценяването.  

Членове на групата по самооценяване: 

 Разработват годишен план за действие на групата по самооценяване; 

 Разработват процедури за отчитане на постигнатите резултати и указания към тях; 

   Разработват бланки за доказателствения материал – чек-листове, протоколи, справки, 

въпросници, анкети и др. във връзка със самооценяването; 

 Провеждат процедурите по самооценяване; 

 Събират надежден, достоверен и проверим доказателствен материал; 

 Разработват материали за проучвания, вкл. онлайн и провеждането им; 

 Разработват доклад с резултатите от самооценяването и резюме на доклада; 

 Анализират получените данни и идентифицират областите, нуждаещи се от подобряване на 

качеството; 

 Разработват мерки и дейности за дефинираните от ръководството на училището приоритети 

за следващото самооценяване. 

         Важно е членовете на групата по самооценяване да изведат доказателства относно силните 

страни и слабостите, да очертаят областите, които се нуждаят от подобрение, за да обосноват 

своята крайна 
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Приложение 3.1.1.1. 

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Уважаеми ученици, 

Анкетата, която Ви предлагаме има за цел да определи степента на съответствие на вашите 

очаквания спрямо качеството на образованието в нашето училище. 

Моля, отговорете на всеки въпрос.  

Тук няма правилни и неправилни отговори.  

От значение е само личното мнение.  

Изследването  е анонимно и не е необходимо да пишете имената си.  

Благодарим Ви за участието!  
 

1. Предлагат ли ти се индивидуални задачи в час? 

А) Не, никога 

Б) Да, често 

В) Понякога 

 

2. Как протича едно изпитване във вашия клас? 

А) Устно – на дъската или от чина 

Б) Писмено, под формата на тест 

В) Под формата на игра 

Г) Различно  

 

3. Знаеш ли кога се получава „Отличен”? 

А) Не 

Б) Да 

 

4. Колко пъти седмично те изпитват? 

А) 2 пъти 

Б) 4 пъти 

В) 6 пъти 

 

5. Когато те изпитват, обясняват ли ти защо си получил дадена оценка? 

А) Не, никога 

Б) Да, винаги 

В) Понякога 

 

6. Как научи за нашето училище? 

А) Живея наблизо 

Б) Мама ми каза 

В) Видяхме информационна табела/ брошура 

 

7. Участвал ли си в състезания, олимпиади, конкурси и други.  

А) Не, никога 

Б) Да, няколко пъти в годината 

В) Веднъж годишно 

 

8. Участваш ли в проектни дейности към училището? 
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А) Не, никога 

Б) Да, всяка година 

В) Бих искал, но няма организирани 

 

9. Отсъстваш ли от училище? 

А) Не, никога 

Б) Да, когато съм болен 

В) Често оставам у дома 

 

10. Когато отсъстваш от училище, класния ти ръководител търси ли те у дома? 

А) Не, никога 

Б) Да, често 

В) Понякога 

 

11. Използвате ли интернет или мултимедия в уроците? 

А) Не, никога 

Б) Да, често 

В) Понякога 

 

12. Участвал ли си в състезания, олимпиади, спортни мероприятия на общинско, областно и 

национално ниво и др.? 

А) Не, никога 

Б) Да, често 

В) Понякога 
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Приложение 3.1.1.2. 

АНКЕТНА КАРТА ЗА РОДИТЕЛИТЕ 

 

Уважаеми родители, 

Анкетата, която Ви предлагаме има за цел да определи степента на съответствие на вашите 

очаквания спрямо качеството на образованието в нашето училище. 

Моля, отговорете на всеки въпрос.  

Тук няма правилни и неправилни отговори.  

От значение е само личното мнение.  

Изследването  е анонимно и не е необходимо да пишете имената си.  

Благодарим Ви за участието!  
 

1. Предлагат ли се допълнителни, индивидуални задачи за Вашето дете, които сам да изпълни у 

дома, с Ваша помощ? 

А) Не, никога 

Б) Да, често 

В) Понякога 

 

2. Запознати ли сте с критериите при оценяване на Вашите деца? 

А) Не 

Б) Да 

В) Донякъде 

 

3. Запознати ли сте с резултатите от изпитването за входно/изходно ниво на Вашето дете? 

А) Не 

Б) Да 

 

4. Колко пъти седмично е изпитвано Вашето дете? 

А) 2 пъти 

Б) 4 пъти 

В) 6 пъти 

 

5. Как научихте за нашето училище? 

А) Живея наблизо 

Б) Детето ми каза, че иска да учи тук 

В) Видяхме информационна табела/ брошура 

 

6. Участвало ли е Вашето дете в състезания, олимпиади, конкурси и други.  

А) Не, никога 

Б) Да, няколко пъти в годината 

В) Веднъж годишно 

 

7. Участвало ли е Вашето дете в проектни дейности към училището? 

А) Не, никога 

Б) Да, всяка година 

В) Бих искал, но няма организирани 

 

8. Отсъства ли Вашето дете от училище? 

А) Не, никога 
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Б) Да, когато е болен 

В) Често остава у дома 

 

9. Когато Вашето дете отсъства от училище...  

А) Вие се обаждате на класния  ръководител.  

Б) Класния ти ръководител ни търси. 

 

10. Според Вашите наблюдения и сведения от детето Ви използва ли се интернет или 

мултимедия в уроците? 

А) Не, никога 

Б) Да, често 

В) Понякога 

 

11. Участвало ли е  Вашето дете  в състезания, олимпиади, спортни мероприятия на общинско, 

областно и национално ниво и др.? 

А) Не, никога 

Б) Да, често 

В) Понякога 
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Приложение 3.1.1.3. 

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧИТЕЛИТЕ 

 

Уважаеми учители, 

Анкетата, която Ви предлагаме има за цел да определи степента на съответствие на вашите 

очаквания спрямо качеството на образованието в нашето училище. 

Моля, отговорете на всеки въпрос.  

Тук няма правилни и неправилни отговори.  

От значение е само личното мнение.  

Изследването  е анонимно и не е необходимо да пишете имената си.  

Благодарим Ви за участието!  
 

1.Работите ли диференцирано с учениците? 

А) Не, никога 

Б) Да, често 

В) Понякога 

 

2. Какви форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците 

използвате? 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

3. Информирали ли сте своите ученици за критериите за оценяване на знанията, уменията и 

компетентностите им?  

А) Не 

Б) Да 

В) Частично 

 

4. Колко често изпитвате Вашите ученици по различните учебни предмети? 

А) По Български език и литература............................................................................ 

Б) По Математика........................................................................................................ 

В) По Изобразително изкуство................................................................................... 

 

5. Съхранявате ли  входното/изходното ниво на Вашите ученици? 

А) Не 

Б) Да 

 

6. От колко ученици е класа, на който сте класен ръководител? 

А) Под 16/18 ученици 

Б) Над 16/18 ученици 

В) 16/18 ученици 

 

7. Какви мерки предприехте относно осъществяване на план – приема на училището? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

8. Има ли отпаднали ученици от е класа, на който сте класен ръководител? 

А)  Не 
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Б)  Да - ............% 

 

9. Какъв е успеха на класа – в края на учебната година/ НВО, на който сте класен ръководител? 

А) 5.00 – 6.00 

Б) 4.00 – 5.00 

В) 3.00 – 4.00 

 

10. Участвали ли са Ваши ученици в състезания, олимпиади, конкурси и други.  

А) Не, никога 

Б) Да, няколко пъти в годината 

В) Веднъж годишно 

 

11. Участвате ли в екип за разработване на проекти? 

А) Не, не желая 

Б) Беше ми предложено, но отказах 

В) Да 

 

12. Участвали ли са Ваши ученици в проектни дейности към училището? 

А) Не, никога 

Б) Да, всяка година 

В) Бих искал, но няма организирани 

 

13. Работите ли по училищни проекти? 

А) Не, никога 

Б) Да, всяка година 

В) Бих искал, но няма организирани 

 

14. Какво е Вашето участие в разработената вътрешна система за повишаване качеството на 

образованието във Вашето училище? 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

15. Какви действия предприемате, когато Ваш ученик отсъства от училище? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

16. Какви дейности извършвате относно изпълнението на Механизма за ранно предупреждение 

за различни рискове 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

17. Каква е Вашата роля в разработения Механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на 

качеството? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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18. Предоставя ли Ви се възможност за повишаване на квалификацията и професионалното 

развитие? 

А) Не, никога 

Б) Да, често 

В) Понякога 

 

19. Използвате ли  интернет или мултимедия в уроците си? 

А) Не, никога 

Б) Да, често 

В) Понякога 

 

20. Използвате ли интерактивни методи в уроците си? 

А) Не, никога 

Б) Да, често 

В) Понякога 

 

21. Участнали или сте във форми на допълнително и/или продължаващо обучение през тази 

учебна година? 

А) Не 

Б) Да 

 

22. Участвали ли са Ваши ученици  в състезания, олимпиади, спортни мероприятия на 

общинско, областно и национално ниво и др.? 

А) Не, никога 

Б) Да, често 

В) Понякога 

 

23. Каква е Вашата рола в Изградената система за самооценяване за учителите? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Приложение 3.1.2.1.  

 

СПРАВКА ОТНОСНО УСПЕХА НА УЧЕНИЦИТЕ НА НВО/ДЗИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебен предмет 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Български език и литература     

Математика     

Човекът и обществото     

Човекът и природата     



44 

 

Приложение 3.1.2.2. 

СПРАВКА ОТНОСНО УСПЕХА НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА 

УЧЕБНАТА ГОДИНА  

 

По класове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебен предмет 2021 - 2022 г. 2022 – 2023 г. 

Началото Края Началото Края 

Български език и литература     

Математика.........     
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Приложение 3.1.3.1. 

 ИНТЕРВЮ С УЧИТЕЛИТЕ: 

 

1. От кога работите в това училище? 

................................................................................................................................................................. 

2. Желаете ли да продължите да работите тук? 

................................................................................................................................................................. 

3. Доволни ли сте от постигнатите резултати? 

................................................................................................................................................................. 

4. Кое в институцията трябва да се подобри, за да се повиши качеството на предоставяното 

образование? 

................................................................................................................................................................. 

5. С какво бихте могли да допринесете за подобряване качеството на предоставяното 

образование? 

................................................................................................................................................................. 

6. Опишете Ваши добри практики с родителите за подобряване качеството на предоставяното 

образование? 

................................................................................................................................................................. 

7. Опишете Ваши добри практики с учениците за подобряване качеството на предоставяното 

образование? 

................................................................................................................................................................. 

8. Опишете Ваши добри практики с колеги за подобряване качеството на предоставяното 

образование? 

................................................................................................................................................................. 

9. Опишете Ваши добри практики с училищното ръководство за подобряване качеството на 

предоставяното образование? 

................................................................................................................................................................. 

10. Ваши предложения за квалификация с цел подобряване качеството на предоставяното 

образование? 

................................................................................................................................................................. 
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Приложение 3.2. 

 

       ПРОЦЕДУРА  ЗА  ВЪТРЕШНО  ОЦЕНЯВАНЕ ПО КРИТЕРИИ  

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ: 

Предмет:    КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА    

 

2. ИНСТРУМЕНТАРИУМ: 

 Анкети – Приложения: 

3.2.1.1. – Анкетна карта за учениците;  

3.2.1.2. – Анкетна карта за родителите;  

3.1.1.3. – Анкетна карта за учителите 

 Справки: Относно изразходването на бюджета – Приложения: 

3.2.2.1. – Наличие на училищна документация по ДОС  

3.2.3.2. 

 Интервю – Обща информация -  Приложение: 

3.2.3.1. 

 

3. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

3.1. Дейности, които се провеждат преди извършване на самооценяването: 

 Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета. 

 Наличие на средства, набирани от дарения от спонсори, собствен труд и труд на родители за 

осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на училищната среда. 

 Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. 

 Публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържанието му 

 Осигуряване на достъпна архитектурна среда. 

 Наличие на модерна материално- техническа база за обучение в съответствие с ДОС. 

 Качествено административно обслужване. 

 Осигуряване на възможност за образование и обучение в различни форми на обучение. 

 Осигуряване на равен достъп до качествено образование на учениците със СОП и от 

различни етнически малцинства.  

3.2. Дейности, които се провеждат след извършване на самооценяването: 

 Изготвяне на отчет за изпълнението на дейностите от плана за действие и представяне за 

приемане на педагогическия съвет. 

 Представяне на отчет за изпълнението на дейностите от плана за действие за становище на 

обществения съвет. 

 Изготвяне е представяне на краен доклад  

 Докладът от самооценяването 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; 

 сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване – ако има такова; 

 анализ на резултатите от самооценяването; 

 предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за 

повишаване на качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни лица за 

тяхното изпълнение. 

 Утвърждаване на крайния доклад от директора 

 



47 

 

4. ВИД НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИЯ МАТЕРИАЛ: 

Писмен 

Устен 

5.  НАЧИНИ И РЕД НА ОБРАБОТВАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИЯ МАТЕРИАЛ:  

Всеки член на работната група има своите отговорности. Доказателственият материал се 

обработва: 

 Председателят на работната група възлага на членовете да проведат необходимото 

изследване; 

 След изпълнение на задачата, те предават на Председателя на РГ попълнения доказателствен 

материал; 

 Председателят на РГ обобщава и анализира предоставените материали; 

 Материалите се обработват във вид на таблици и/или схеми и се предават на директора за 

съхранение и последващо използване. 

6. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

 Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и 

подзаконовите нормативни актове 

 Всеобхватност – училищните политиките да бъдат подчинени на местно, регионално и 

национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС. 

 Прозрачност - всички стратегически документи  и вътрешни нормативни актове на 

училището да бъдат публично достъпни. 

 Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията в процеса на 

изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и архивиране. 

 Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на  предложенията на участниците в 

комисиите и предложенията на ПС.  

 Приемственост – новите политики, свързани с образователната реформа няма да отрекат 

вече поетите ангажиментите в рамките на образователната институция и стратегията няма да 

ги подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се 

мултиплицира. 

 Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности за 

участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на стратегическите и 

оперативни цели.  

6.  МЕТОДОЛОГИЯ:                              

                                                          1. Планиране             

                                                             

 

                                                                

   

 4. Преразглеждане,                          МЕТОДОЛОГИЯ                       2. Прилагане 

    обратна връзка                                                                                                      

 

 

                                                

                                                            

                                                          3. Оценяване                        

 

 

7.  РЕЖИМ НА СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА: 

Докладът от самооценяването е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за действие 

към стратегията за развитието на училището. 
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8.  ОТГОВОРНОСТИ НА ЛИЦАТА: 

Директорът:  

9. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на 

вътрешната система за управление на качеството; 

10. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството; 

11. Определя отговорника по качеството; 

12. Определя състава на комисията или комисиите; 

5.  Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването след 

приемането му от съответния орган и коригиращите мерки в хода на изпълнението му; 

16. Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на 

дейностите по самооценяването; 

17. Утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на качеството 

въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване; 

18. Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в институцията; 

19. Представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на регионалното 

управление по образованието – за училището или на Националната агенция за професионално 

образование и обучение – за центъра за професионално обучение; 

20.  Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в институцията. 

Директорът на училището отговаря и за функционирането на вътрешната система за 

осигуряване на качеството, като със заповеди: 

11. организира изпълнението на следните дейности: 

 анализ на резултатите от изпълнението на целите на институцията; 

 анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието на  

институцията; 

 посочване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите  

образователни резултати; 

 посочване на специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на  

качеството на предоставяното образование; 

 планиране на ежегодните дейности за постигане на целите от стратегията за развитие  

на институцията; 

 изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за развитие  

на институцията и реализиране на заложените в нея цели; 

12. определя комисията, която извършва самооценяването – нейния състав, задачите и 

сроковете за изпълнение; 

13. определя начина на участие на лицата, включени в процеса на самооценяване: ученици, 

учители, директор и родители; 

14. утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, 

показатели и инструментите за самооценяване; 

15.  утвърждава преди края на учебната година 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  
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повишаване на качеството на предоставяното образование, както и за срокове за тяхното 

изпълнение.  

Педагогическият съвет приема: 

9. мерките за повишаване на качеството на образованието; 

10. правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и 

актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата институция; 

11. годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; 

12. годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.  

Председателят на работната група: 

 Координира  процеса по самооценяване; 

 Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на групата; 

 Представлява групата, там където е необходимо; 

   Участва в срещи на ръководството на училището; 

 Председателства заседанията на групата; 

   Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняването на доказатествения материал 

до приключването на самооценяването и предаването в архива на училището. 

Създадава  условия за изграждане на формални взаимоотношения между членовете на групата, 

които са най-подходящи за целите на самооценяването. 

 Председателят на групата по самооценяване отговаря за: 

   Изготвяне на годишен план за действие на групата по самооценяване; 

   Разработване на ред и процедури за отчитане на постигнатите резултати и указания към тях; 

   Разработване на инструментариум във връзка със самооценяването; 

   Провеждане на процедурите по самооценяване; 

   Събиране на надежден, достоверен и проверим доказателствен материал; 

   Разработване на доклад с резултатите от самооценяването и на резюме на доклада; 

   Анализиране на получените данни и идентифициране на областите, 

нуждаещи се от подобряване на качеството; 

 Разработване на мерки и дейности за дефинираните от ръководството на училището 

приоритети за следващото самооценяване. 

 Председателят трябва да бъде на разположение да подпомага дейността на 

членовете на групата по време на процеса на самооценяването.  

Членове на групата по самооценяване: 

 Разработват годишен план за действие на групата по самооценяване; 

 Разработват процедури за отчитане на постигнатите резултати и указания към тях; 

   Разработват бланки за доказателствения материал – чек-листове, протоколи, справки, 

въпросници, анкети и др. във връзка със самооценяването; 

 Провеждат процедурите по самооценяване; 

 Събират надежден, достоверен и проверим доказателствен материал; 

 Разработват материали за проучвания, вкл. онлайн и провеждането им; 

 Разработват доклад с резултатите от самооценяването и резюме на доклада; 

 Анализират получените данни и идентифицират областите, нуждаещи се от подобряване на 

качеството; 

 Разработват мерки и дейности за дефинираните от ръководството на училището приоритети 

за следващото самооценяване. 

         Важно е членовете на групата по самооценяване да изведат доказателства относно силните 

страни и слабостите, да очертаят областите, които се нуждаят от подобрение, за да обосноват 

своята крайна 
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Приложение 3.2.1.1. 

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Уважаеми ученици, 

Анкетата, която Ви предлагаме има за цел да определи степента на съответствие на вашите 

очаквания спрямо качеството на образованието в нашето училище. 

Моля, отговорете на всеки въпрос.  

Тук няма правилни и неправилни отговори.  

От значение е само личното мнение.  

Изследването  е анонимно и не е необходимо да пишете имената си.  

Благодарим Ви за участието!  
 

1. Доволен ли си от Материално – техническата база в училището? 

А) Не, има нужда от ............................................................................... 

Б) Да, напълно 

В) Да, но бих искал.................................................................................. 

 

2. Твоите родители участват ли със собствен труд при вътрешни ремонти и естетизиране на 

училищната среда. 

А) Не 

Б) Да - ...........................пъти годишно 

В) Да, винаги, когато е потърсена тяхната помощ 

Изброй:.................................................................................................... 

 

3. Участвал ли си  в национални, европейски и други международни програми и проекти, 

организирани от училището? 

А) Не, не исках 

Б) Не, няма организирани такива 

В) Да - ..................................................................................................... 

 

4. Често ли посещаваш сайта на училището? 

А) Не 

Б)  Понякога 

В) Да  

 

5. Обновява ли се редовно сайта на училището? 

А)  Не 

Б)  Периодично 

В) Да  

 

6. Устройва ли те архитектурната среда в училището? 

А)  Не, защото.......................................................................................... 

Б)  Да, но има нужда от подобрение на................................................. 

В) Да, напълно 

 

7. Има ли достатъчно актуални средства за обучение в твоето училище? 

А) Не, има нужда от ............................................................................... 

Б) Да, напълно 

В) Да, но бих искал.................................................................................. 
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8. В какви отношения си с учениците от различна от твоята етническа група? 

А) Не искам да уча с тях 

Б)  В много добри 

В) Чувствам се изолиран 
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Приложение 3.2.1.2. 

АНКЕТНА КАРТА ЗА РОДИТЕЛИТЕ 

 

Уважаеми родители, 

Анкетата, която Ви предлагаме има за цел да определи степента на съответствие на вашите 

очаквания спрямо качеството на образованието в нашето училище. 

Моля, отговорете на всеки въпрос.  

Тук няма правилни и неправилни отговори.  

От значение е само личното мнение.  

Изследването  е анонимно и не е необходимо да пишете имената си.  

Благодарим Ви за участието!  
 

1. Предоставят ли Ви се редовно сведения за управлението на бюджета? 

А) Не, никога 

Б) Да, на всяко тримесечие, на видно място в училището 

В) Понякога 

 

2. Участвали ли сте със собствен труд или като спонсори при вътрешни ремонти и естетизиране 

на училищната среда. 

А) Не 

Б) Да - ...........................пъти годишно 

В) Да, винаги, когато е потърсена моята помощ 

Избройте:.................................................................................................... 

 

3. Участва ли Вашето дете  в национални, европейски и други международни програми и 

проекти, организирани от училището? 

А) Не, не искаше 

Б) Не, няма организирани такива 

В) Да - ..................................................................................................... 

 

4. Често ли посещавате сайта на училището? 

А) Не 

Б)  Понякога 

В) Да  

 

5. Обновява ли се редовно сайта на училището? 

А)  Не 

Б)  Периодично 

В) Да 

 

6. Устройва ли Ви архитектурната среда в училището? 

А)  Не, защото.......................................................................................... 

Б)  Да, но има нужда от подобрение на................................................. 

В) Да, напълно 

 

7. Има ли достатъчно актуални средства за обучение в твоето училище? 

А) Не, има нужда от ............................................................................... 

Б) Да, напълно 

В) Да, но има нужда от .................................................................... 
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8. Каква оценка бихте дали на административното обслужване в училището? 

Служителите са: 

А) Бавни и некомпетентни 

Б) Компетентни, вежливи, но бавни 

В) Вежливи, но бавни и некомпетентни 

Г) Компетентни, вежливи и експедитивни 

 

9. Имате ли желание Вашето дете да учи в различна от дневна форма на обучение? 

А) Не 

Б) Да, например............................................ 

 

10. В какви отношения сте с родителите на учениците от различна от Вашата етническа група? 

А) Не искам да уча с тях 

Б)  В много добри 

В) Чувствам се изолиран 
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Приложение 3.2.1.3. 

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧИТЕЛИТЕ 

 

Уважаеми учители, 

Анкетата, която Ви предлагаме има за цел да определи степента на съответствие на вашите 

очаквания спрямо качеството на образованието в нашето училище. 

Моля, отговорете на всеки въпрос.  

Тук няма правилни и неправилни отговори.  

От значение е само личното мнение.  

Изследването  е анонимно и не е необходимо да пишете имената си.  

Благодарим Ви за участието!  
 

1. Предоставят ли Ви се редовно сведения за управлението на бюджета? 

А) Не, никога 

Б) Да, на всяко тримесечие, на видно място в училището 

В) Понякога 

 

2. Родителите на Вашите ученици участвали ли са със собствен труд или като спонсори при 

вътрешни ремонти и естетизиране на училищната среда. 

А) Не 

Б) Да - ...........................пъти годишно 

В) Да, винаги, когато е потърсена моята помощ 

Избройте:.................................................................................................... 

 

3. Участвате ли в национални, европейски и други международни програми и проекти, 

организирани от училището? 

А) Не, не желая 

Б) Не, няма организирани такива 

В) Да - ..................................................................................................... 

 

4. Често ли посещавате сайта на училището? 

А) Не 

Б)  Понякога 

В) Да  

 

5. Обновява ли се редовно сайта на училището? 

А)  Не 

Б)  Периодично 

В) Да 

 

6. Устройва ли Ви архитектурната среда в училището? 

А)  Не, защото.......................................................................................... 

Б)  Да, но има нужда от подобрение на................................................. 

В) Да, напълно 

 

7. Има ли достатъчно актуални средства за обучение в  училище? 

А) Не, има нужда от ............................................................................... 

Б) Да, напълно 

В) Да, но има нужда от .................................................................... 
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8. Каква оценка бихте дали на административното обслужване в училището? 

Служителите са: 

А) Бавни и некомпетентни 

Б) Компетентни, вежливи, но бавни 

В) Вежливи, но бавни и некомпетентни 

Г) Компетентни, вежливи и експедитивни 

 

10. В какви отношения са учениците от различните  етнически групи? 

А)  Конфликтни 

Б)  Много добри 

В)  Отделните групи се изолират 
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                                                                                                                 Приложение 3.2.2.1.  

 

          СПРАВКА ОТНОСНО ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА БЮДЖЕТА 
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Приложение 3.2.2.2. 

 

СПРАВКА ОТНОСНО НАЛИЧИЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ДОКУМЕНТИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ЧЛ. 7, Т. 2 

№ 
Вид на документа/ 

номенклатура 

Длъжностно 

лице, което 

води 

/изготвя 

документа 

Място на 

съхранение до 

приключване 

на документа 

Ред за предаване, съхраняване 

и използване в архива на 

институцията след 

приключване на документа 

Формат на 

водене 

Срок на 

съхранение 

1 Книга за решенията на 

педагогическия съвет и 

протоколи от 

заседанията 

Секретар на 

ПС 

Дирекция Предава се от директора. 

Длъжностното лице предоставя 

срещу подпис. Книгата не се 

изнася от помещението. 

Електроннен/ 

хартиен 

20 г. 

2 Книга за регистриране 

заповедите на 

директора и 

оригиналните заповеди:  

за дейността;  по 

трудовите 

правоотношения 

Директорът 

вписва 

заповедите 

в книгата 

Дирекция Предава се от директора. 

Длъжностното лице предоставя 

срещу подпис. Книгата не се 

изнася от помещението. 

Електроннен/ 

хартиен 

20 г. 

книгата 

20 г. за 

дейността  

50 г. по 

ТП 

3 Книга за контролната 

дейност на директора 

(заместник директора) 

и констативни 

протоколи от 

направените проверки 

Директор/ 

Заместник 

директори 

Дирекция/  

Стая на 

заместник -

директори 

Предава се от директора. 

Длъжностното лице предоставя 

срещу подпис. Книгата не се 

изнася от помещението. 

Електроннен/ 

хартиен 

5 г. 

4 Книга за регистриране 

на проверките на 

контролните органи на 

МОН 

Директор Дирекция Предава се от директора. 

Длъжностното лице предоставя 

срещу подпис. Книгата не се 

изнася от помещението. 

Електроннен/ 

хартиен 

5 г. 

5 Дневник за входяща 

кореспонденция и 

Дневник за изходяща 

кореспонденция и 

съответните класьори с 

кореспонденцията 

ЗАС Стая на ЗАС Предава се от ЗАС. 

Длъжностното лице предоставя 

срещу подпис. Книгите не се 

изнасят от помещението. 

Електроннен/ 

хартиен 

10 г. 

6 Книга за регистриране 

на даренията и  

Директор Дирекция Предава се от директора. 

Длъжностното лице предоставя 

срещу подпис. Книгата не се 

изнася от помещението. 

хартиен 20 г. 

7 Класьор със 

свидетелства за 

даренията и 

свидетелства за дарения 

Директор Дирекция Длъжностното лице предоставя 

срещу подпис – 2 екземпляра. 

Електроннен/ 

хартиен 

20 г. 

8 Летописна книга Лице, 

определено 

от 

директора 

Дирекция Предава се от директора. 

Длъжностното лице предоставя 

срещу подпис. Книгата не се 

изнася от помещението. 

Електроннен/ 

хартиен 

Постоянно 

9 Дневници на паралелки 

Ном. № 3-14; 

Ном. № 3-16; 

Ном. № 3-87 

Учителите 

по 

паралелки 

На 

електронен 

носител 

Предава се от класните 

ръководители след 

актуализиране на данните. 

Съхранява се на електронен 

носител, архивира се и се 

предава в НЕИСПУО. 

eлектронно/ 

формат PDF 

5 г. 
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10 Дневник на група в 

ЦДО 

Ном. № 3-63 

Учителите в 

ЦДО 

На 

електронен 

носител 

Предава се от учителите в ЦДО 

след актуализиране на данните. 

Съхранява се на електронен 

носител, архивира се и се 

предава в НЕИСПУО.  

eлектронно/ 

формат PDF 

5 г. 

11 Дневник за дейности за 

подкрепа за личностно 

развитие 

Ном. № 3-63.1 

Ресурсните 

учители и 

психолога  

На 

електронен 

носител 

Предава се от учителите в ЦДО 

след актуализиране на данните. 

Съхранява се на електронен 

носител, архивира се и се 

предава в НЕИСПУО.  

eлектронно/ 

формат PDF 

5 г. 

12 Лично образователно 

дело 

Ном. № 3-3 

Заместник –

директори, 

учители 

На хартиен/ 

електронен 

носител 

Предава се от класните 

ръководители за попълване и се 

съхранява от заместник-

директорите. 

Електроннен/ 

хартиен 

50 г. 

13 Протоколи за 

допускане до изпити:  

1) Протокол за 

допускане на учениците 

до изпити за промяна 

на оценка  

Ном. № 3-79А 

2) Протокол за 

допускане на учениците 

до държавни зрелостни 

изпити и за 

придобиване на средно 

образование и/или до 

държавен изпит за 

придобиване на 

професионална 

квалификация 

Ном. № 3-79 

Заместник-

директори 

Стая на 

заместник -

директорите 

Предава се от заместник - 

директорите след проверка от 

директора. Длъжностното лице 

предоставя срещу подпис. Не се 

изнасят от помещението. 

Електроннен/ 

хартиен 

50 г. 

14 Протоколи за 

провеждане на изпити: 

Протокол за дежурство 

при провеждане на 

писмен изпит 

Ном. № 3-82 

Заместник -

директори 

Стая на 

заместник -

директорите 

Предава се от заместник -  

директорите след проверка от 

директора. Длъжностното лице 

предоставя срещу подпис. Не се 

изнасят от помещението. 

Електроннен/ 

хартиен 

5 г. 

15 Протоколи за резултати 

от изпити: 

1) Протокол за 

резултата от писмен, 

устен или практически 

изпит 

Ном. № 3-80 

2) Протокол за 

удостоверяване на 

завършен гимназиален 

етап 

Ном. № 3-84 

3a) Протокол за 

резултати от 

държавните зрелостни 

изпити 

Ном. № 3-81 

3б) Протокол за 

резултати от 

Заместник -

директори 

Стая на 

заместник -

директорите 

Предава се от заместник 

директорите след проверка от 

директора. Длъжностното лице 

предоставя срещу подпис. 

Книгата не се изнася от 

помещението. 

Електроннен/ 

хартиен 

50 г. 
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държавните зрелостни 

изпити за придобиване 

на средно образование 

Ном. № 3-81Б 

3в) Протокол за 

резултата от защита на 

дипломен проект 

Ном. № 3-81Д 

4) Протокол за 

придобиване на 

професионална 

квалификация 

Ном. № 3-81В 

5)Протокол за 

резултати от НВО 

Ном. № 3-81Г 

16 Регистрационна книга 

за издадените 

документи за 

завършена степен на 

образование  

Ном. № 3-78 

Заместник -

директори 

Стая на 

заместник -

директорите 

Предава се от заместник -

директорите след проверка от 

директора. Длъжностното лице 

предоставя срещу подпис. 

Книгата не се изнася от 

помещението. 

Електроннен/ 

хартиен 

50 г. 

17 Регистрационна книга 

за издадените 

дубликати на 

документи за 

завършена степен на 

образование и за 

придобита 

професионална 

квалификация 

Ном. № 3-73 

Заместник -

директори 

Стая на 

заместник -

директорите 

Предава се от заместник -

директорите след проверка от 

директора. Длъжностното лице 

предоставя срещу подпис. 

Книгата не се изнася от 

помещението. 

Електроннен/ 

хартиен 

50 г. 

18 Регистрационна книга 

за издадените 

удостоверения 

Ном. № 3-78А 

 

Заместник -

директори 

Стая на 

заместник -

директорите 

Предава се от заместник -

директорите след проверка от 

директора. Длъжностното лице 

предоставя срещу подпис. 

Книгата не се изнася от 

помещението. 

Електроннен/ 

хартиен 

50 г. 

19 Регистрационна книга 

за издадените 

дубликати на 

удостоверения 

Ном. № 3-78Б 

 

Заместник 

директори 

Дирекция Предава се от заместник 

директорите след проверка от 

директора. Длъжностното лице 

предоставя срещу подпис. 

Книгата не се изнася от 

помещението. 

Електроннен/ 

хартиен 

50 г. 

ДОКУМЕНТИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КЪМ ЧЛ. 31 

№ 
Вид на документа/ 

номенклатура 

Длъжностно 

лице, което 

води 

/изготвя 

документа 

Място на 

съхранение до 

приключване 

на документа 

Ред за предаване, съхраняване и 

използване в архива на 

институцията след приключване 

на документа 

Заверява се 

от: 
Печат 

20 Удостоверение за 

завършен клас от 

началния етап на 

основното образование 

(втори, трети) 

Ном. № 3-23 

Класните 

ръководите

ли/ Учител 

ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 7 дни след 

края на 2 срок. Попълва се в 

електронен вид и се издава в 

хартиен. 

директор обикновен 

21 Удостоверение за Класните Дирекция до Предава се на ученика срещу директор обикновен 
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завършен първи клас  

Ном. № 3-21 

ръководите

ли/ Учител 

ИКТ 

издаването 

му 

подпис. Издава се 7 дни след 

края на 2 срок. Попълва се в 

електронен вид и се издава в 

хартиен. 

22 Удостоверение за 

завършен начален етап 

на основно образование 

Ном. № 3-25 

Класните 

ръководите

ли/ Учител 

ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 7 дни след 

края на 2 срок. Попълва се в 

електронен вид и се издава в 

хартиен. 

директор обикновен 

23 Удостоверение за 

преместване на ученик 

Ном. № 3-96 

 

Заместник 

директорите

/ Учител 

ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му/ от 

платформата 

на Списък – 

образец 1 

Предава се на ученика срещу 

подпис/ Изпраща се на 

приемащото училище Издава се 

5 дни получаване на 

информацията. Попълва се в 

електронен вид и се издава в 

хартиен. 

директор обикновен 

24 Удостоверение за 

завършен клас 

Ном. № 3-103 

 

Класните 

ръководите

ли/ Учител 

ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 7 дни след 

края на 2 срок/ датата на 

протокола от резултатите от 

изпит за промяна на оценка или 

14 дни от датата на заявяване.  

Попълва се в електронен вид и 

се издава в хартиен. 

директор обикновен 

25 Свидетелство за 

основно образование 

Ном. № 3-30 

 

Класните 

ръководите

ли/ Учител 

ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 7 дни от 

датата на протокола от 

резултатите от НВО. Попълва се 

в електронен вид и се издава в 

хартиен. 

директор С 

държавен 

герб 

26 Свидетелство за 

основно образование 

Ном. № 3-20(преди 

2018/2019 г.) 

Класните 

ръководите

ли/ Учител 

ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 14 дни от 

датата на заявяване или от 

датата на протокола от 

резултатите от писмен, устен 

или практически изпит. 

Попълва се в електронен вид и 

се издава в хартиен. 

директор С 

държавен 

герб 

27 Дубликат на 

свидетелство за 

основно образование 

Ном. № 3-30а 

Класните 

ръководите

ли/ Учител 

ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 14 дни от 

датата на заявяване. Попълва се 

в електронен вид и се издава в 

хартиен. 

директор С 

държавен 

герб 

28 Удостоверение за 

завършен първи 

гимназиален етап на 

средно образование 

Ном. № 3-31 

Класните 

ръководите

ли/ Учител 

ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 14 дни от 

датата на протокола от 

резултатите от НВО или от 

приключване на 

производствената практика. 

Попълва се в електронен вид и 

се издава в хартиен. 

директор обикновен 

29 Дубликат на 

удостоверение за 

завършен първи 

гимназиален етап на 

средно образование 

Класните 

ръководите

ли/ Учител 

ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 14 дни от 

датата на заявяване. Попълва се 

в електронен вид и се издава в 

хартиен. 

директор обикновен 
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Ном. № 3-31а 

30 Удостоверение за 

завършен втори 

гимназиален етап на 

средно образование 

Ном. № 3-32 

Класните 

ръководите

ли/ Учител 

ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 14 дни от 

датата на заявяване. Попълва се 

в електронен вид и се издава в 

хартиен. 

директор С 

държавен 

герб 

31 Дубликат на 

удостоверение за 

завършен втори 

гимназиален етап на 

средно образование 

Ном. № 3-32а 

Класните 

ръководите

ли/ Учител 

ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 14 дни от 

датата на заявяване. Попълва се 

в електронен вид и се издава в 

хартиен. 

директор С 

държавен 

герб 

32 Диплома за средно 

образование 

Ном. № 3-44 

Класните 

ръководите

ли/ Учител 

ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 14 дни от 

датата на протокола за 

резултатите от изпити за 

придобиване на средно 

образование. Попълва се в 

електронен вид и се издава в 

хартиен. 

Училищна 

зрелостна 

комисия, 

директор 

С 

държавен 

герб 

33 Приложение към 

диплома за средно 

образование 

Ном. № 3-44.4 

Класните 

ръководите

ли/ Учител 

ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се според срока 

за издаване на основния 

документ. Попълва се в 

електронен вид и се издава в 

хартиен 

директор С 

държавен 

герб 

34 Дубликат на диплома за 

средно образование 

Ном. № 3-44а 

Класните 

ръководите

ли/ Учител 

ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 14 дни от 

датата на заявяване. Попълва се 

в електронен вид и се издава в 

хартиен. 

директор С 

държавен 

герб 

35 Приложение към 

дипломата за средно 

образование на чужд 

език 

 Ном. № 3-44.1- 

английски 

Ном. № 3-44.2-  

немски 

Ном. № 3-44.3 - 

френски 

Класните 

ръководите

ли/ Учител 

ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се според срока 

за издаване на основния 

документ (при заявяване). 

Попълва се в електронен вид и 

се издава в хартиен. 

директор С 

държавен 

герб 

36 Удостоверение за 

валидиране на 

компетентности  по 

учебен предмет за един 

или няколко класа 

Заместник 

директори 

I –VII клас –  

Св. Енева  

VIII -  ХII 

клас – И. 

Лалева 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 7 дни от 

датата на протокола за 

резултатите от писмен, устен 

или практически изпит. 

Попълва се в електронен вид и 

се издава в хартиен. 

директор Обикнове

н 

37 Удостоверение за 

валидиране на 

компетентности по 

учебен предмет 

невключен в дипломата 

за средно образование 

Ном. № 3-102 

Заместник 

директор –  

И. Лалева 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. . Издава се 7 дни от 

датата на протокола за 

резултатите от ДЗИ. Попълва се 

в електронен вид и се издава в 

хартиен 

Училищна 

зрелостна 

комисия, 

директор 

С 

държавен 

герб 

38 Удостоверение за Заместник Дирекция до Предава се на ученика срещу директор обикновен 
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валидиране на 

компетентности за клас 

от основната степен на 

образование/първи 

гимназиален етап 

директор –  

Св. Енева  

 

издаването 

му 

подпис. Издава се 7 дни от 

датата на протокола за 

резултатите от писмен, устен 

или практически изпит. 

Попълва се в електронен вид и 

се издава в хартиен. 

39 Удостоверение за 

валидиране на 

компетентности  за 

начален или първи 

гимназиален 

етап/основна степен на 

образование 

Ном. № 3-27В 

Заместник 

директори 

I –VII клас –  

Св. Енева  

VIII -  ХII 

клас – И. 

Лалева 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 7 дни от 

датата на протокола за 

резултатите от писмен, устен 

или практически изпит (за 

основно образование или първи 

гимназиален етап). Попълва се в 

електронен вид и се издава в 

хартиен. 

директор Обикнове

н/ С 

държавен 

герб за 

основно 

образован

ие 

40 Дубликат на 

удостоверение за 

валидиране на 

компетентности  за 

начален или първи 

гимназиален 

етап/основна степен на 

образование 

Ном. № 3-27аВ 

Заместник 

директори 

I –VII клас –  

Св. Енева  

VIII -  ХII 

клас – И. 

Лалева 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 7 дни от 

датата на заявяването (за 

основно образование или първи 

гимназиален етап). Попълва се в 

електронен вид и се издава в 

хартиен. 

директор Обикнове

н/ С 

държавен 

герб за 

основно 

образован

ие 

41 Ученическа лична 

карта  

Ном. № 3-71 

Класният 

ръководител 

на ученика, 

електронно 

При ученика Постоянен достъп от 

родителите до електронния 

дневник. Издава се 14 дни от 

началото на учебната година. 

Попълва се в електронен вид и 

се издава в хартиен. 

директор обикновен 

 

42 Ученическа книжка 

Ном. № 3-85 

 

Класният 

ръководител 

на ученика, 

електронно 

При ученика Постоянен достъп от 

родителите до електронния 

дневник. Издава се 14 дни от 

началото на учебната година. 

Попълва се в електронен вид и 

се издава в хартиен. 

директор обикновен 

 

43 Бележник за 

кореспонденция 

Класният 

ръководител 

на ученика, 

електронно 

При ученика Постоянен достъп от 

родителите до електронния 

дневник. Издава се 14 дни от 

началото на учебната година. 

Попълва се в електронен вид и 

се издава в хартиен. 

директор обикновен 

 

44 Диплома за средно 

образование 

Ном. № 3-34 

Заместник 

директор–  

И. Лалева/ 

Учител ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 14 дни от 

датата на протокола за 

резултатите от изпити за 

придобиване на средно 

образование или от датата на 

заявяване. Попълва се в 

електронен вид и се издава в 

хартиен. 

Училищна 

зрелостна 

комисия, 

директор 

С 

държавен 

герб 

45 Приложение към 

диплома за средно 

образование 

Ном. № 3-34.1 

Заместник 

директор–  

И. Лалева/ 

Учител ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Срока на издаване е 

според основния документ. 

Попълва се в електронен вид и 

се издава в хартиен. 

директор С 

държавен 

герб 
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46 Удостоверение за 

завършен гимназиален 

етап  

Ном. № 3-22 

Заместник 

директор–  

И. Лалева/ 

Учител ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 7 дни от 

датата на заявяване. Попълва се 

в електронен вид и се издава в 

хартиен. 

директор С 

държавен 

герб 

47 Дубликат на 

удостоверение за 

завършен гимназиален 

етап  

Ном. № 3-22а 

Заместник 

директор–  

И. Лалева/ 

Учител ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 14 дни от 

датата на заявяване. Попълва се 

в електронен вид и се издава в 

хартиен. 

директор С 

държавен 

герб 

48 Приложение към 

удостоверение за 

завършен гимназиален 

етап 

Ном. № 3-22.1 

Заместник 

директор–  

И. Лалева/ 

Учител ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Срока на издаване е 

според основния документ. 

Попълва се в електронен вид и 

се издава в хартиен. 

директор обикновен 

 

49 Диплома за средно 

образование 

Ном. № 3-42 

Заместник 

директор–  

И. Лалева/ 

Учител ИКТ 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 14 дни от 

датата на протокола за 

резултатите от изпити за 

придобиване на средно 

образование или от датата на 

заявяване. Попълва се в 

електронен вид и се издава в 

хартиен. 

Училищна 

зрелостна 

комисия, 

директор 

С 

държавен 

герб 

50 Удостоверение за 

проведено обучение по 

български език и 

литература, история и 

цивилизации и 

география и икономика 

Заместник 

директори 

I –VII клас –  

Св. Енева  

VIII -  ХII 

клас – И. 

Лалева 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 7 дни от 

датата на приключване на 

учебното време. Попълва се в 

електронен вид и се издава в 

хартиен. 

Учителите по 

учебните 

предмети, 

директор 

обикновен 

 

51 Справка за резултати от 

обучението 

Заместник 

директори 

I –VII клас –  

Св. Енева  

VIII -  ХII 

клас – И. 

Лалева 

Дирекция до 

издаването 

му 

Предава се на ученика срещу 

подпис. Издава се 7 дни от 

датата назаявяване. Попълва се 

в електронен вид и се издава в 

хартиен. 

директор обикновен 

 

 

 

 

№ Училищни документи, в изпълнение на ДОС Да Не Непълни 

1 Списък – образец № 1    

2 Стратегия на училището    

3 План за изпълнение на стратегията на училището    

4 Училищни учебни планове    

5 Правилник за дейността на училището    

6 Годишен план за дейността на училището    

7 План за квалификационната дейност на 

педагогическите специалисти 

   

8 План на методическото обединение    

9 План за организация на учебния ден    

10 Програма за целодневна организация на учебния ден    
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11 План за работа с родителите и обществените 

институции 

   

12 План за действия при зимни условия    

13 План за дейността на ПС    

14 План БАК    

15 План БДП    

16 План за контролната дейност на директора    

17 Планове за подкрепа на ученици в риск    

18 Етичен кодекс на училищната общност    

19 План на работната група за самооценка на качеството    

20 Критерии по области на самооценяване и показатели 

за измерване на качеството 

   

21 Механизъм за вътрешен мониторинг за самооценка на 

качеството, включващ процедури и инструментариум  

   

22 Програма за повишаване качеството на 

образователната институция 

   

23 Механизъм за противодействие на тормоза в училище    

24 Дневник за вписване на инциденти при тормоз    

25 Правилник за вътрешния трудов ред    

26 Правилник за пропускателния режим в институцията    

27 Програма за превенция на отпадането от 

образователната система и предоставяне на равни 

възможности, включваща план за образователна 

интеграция на ученици в риск 

   

28 Програма за усвояване на български език, включваща 

план за изпълнение на дейностите 

   

29 Тематични работни планове на учителите    

30 Тематични работни планове за ученик на ИФ на 

обучение 

   

31 Правилник за осигуряване на безопасни условия на 

обучение, възпитание и труд, включващ инструктажи 

   

32 Авариен план    

33 План за евакуация    

34 Книга за инструктажи    

35 Правилник за дейността на обществения съвет    

36 Правилник за дейността на ученическия съвет    

37 Вътрешни правила за работна заплата    

38 Документация СФУК    

39 Училищен архив    
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Приложение 3.2.3.1. 

 ИНТЕРВЮ С УЧИТЕЛИТЕ: 

 

1. Какви мерки бихте предприели, за за привлечете родителите на Вашите ученици да участват 

със собствен труд или като спонсори при вътрешни ремонти и естетизиране на училищната 

среда. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

2. В какви национални, европейски и други международни програми и проекти желаете да 

участвате и как бихте помогнали за осъществяването на проекта? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

3. Какъв е Вашият принос за актуализиране сайта на училището? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

4. Имате ли желание да участвате в обновяването на сайта на училището и как бихте могли да 

помогнете? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

5. Използвате ли актуални средства за обучение в  училище-  кои и как? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

6.  Как биха могли да се подобрят отношения между учениците от различните  етнически 

групи? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Приложение 3.3. 

 

       ПРОЦЕДУРА  ЗА  ВЪТРЕШНО  ОЦЕНЯВАНЕ ПО КРИТЕРИИ  

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ: 

Предмет:       ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 

2. ИНСТРУМЕНТАРИУМ: 

 Анкети – Пр. 3.3.1.1. – Анкетна карта за учениците; 3.3.1.2. – Анкетна карта за родителите; 

3.3.1.3. – Анкетна карта за учителите 

 Справки: Относно отсъствията на учениците – Пр. 3.3.2.1., Относно отпаднали ученици - Пр. 

3.3.2.2., Относно изпратени съобщения до заинтересонаните страни -  Пр. 3.3.2.3. 

 Интервю – Пр. 3.3.3.1. – Обща информация 

 

3. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

3.1. Дейности, които се провеждат преди извършване на самооценяването: 

Педагогическо взаимодействие училище - семейство 

Дейност на  Обществения съвет 

Педагогическо взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно и регионално 

равнище 

3.2. Дейности, които се провеждат след извършване на самооценяването: 

 Изготвяне на отчет за изпълнението на дейностите от плана за действие и представяне за 

приемане на педагогическия съвет. 

 Представяне на отчет за изпълнението на дейностите от плана за действие за становище на 

обществения съвет. 

 Изготвяне е представяне на краен доклад  

 Докладът от самооценяването 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; 

 сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване – ако има такова; 

 анализ на резултатите от самооценяването; 

 предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за 

повишаване на качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни лица за 

тяхното изпълнение. 

 Утвърждаване на крайния доклад от директора 

 

4. ВИД НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИЯ МАТЕРИАЛ: 

Писмен 

Устен 

 

5.  НАЧИНИ И РЕД НА ОБРАБОТВАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИЯ МАТЕРИАЛ:  

Всеки член на работната група има своите отговорности. Доказателственият материал се 

обработва: 
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 Председателят на работната група възлага на членовете да проведат необходимото 

изследване; 

 След изпълнение на задачата, те предават на Председателя на РГ попълнения доказателствен 

материал; 

 Председателят на РГ обобщава и анализира предоставените материали; 

 Материалите се обработват във вид на таблици и/или схеми и се предават на директора за 

съхранение и последващо използване. 

 

6. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

 Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и 

подзаконовите нормативни актове 

 Всеобхватност – училищните политиките да бъдат подчинени на местно, регионално и 

национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС. 

 Прозрачност - всички стратегически документи  и вътрешни нормативни актове на 

училището да бъдат публично достъпни. 

 Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията в процеса на 

изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и архивиране. 

 Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на  предложенията на участниците в 

комисиите и предложенията на ПС.  

 Приемственост – новите политики, свързани с образователната реформа няма да отрекат 

вече поетите ангажиментите в рамките на образователната институция и стратегията няма да 

ги подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се 

мултиплицира. 

 Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности за 

участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на стратегическите и 

оперативни цели.  

 

6.  МЕТОДОЛОГИЯ:                              

 

                                                     

                                                          1. Планиране             

                                                             

 

                                                                

  4. Преразглеждане,                          МЕТОДОЛОГИЯ                                  2. Прилагане 

   обратна връзка 

                                                             

 

                                                              3. Оценяване                        

 

 

 

7.  РЕЖИМ НА СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА: 

Докладът от самооценяването е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за действие 

към стратегията за развитието на училището. 

 

 

8.  ОТГОВОРНОСТИ НА ЛИЦАТА: 

Директорът:  



68 

 

13. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на 

вътрешната система за управление на качеството; 

14. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството; 

15. Определя отговорника по качеството; 

16. Определя състава на комисията или комисиите; 

5.  Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването след 

приемането му от съответния орган и коригиращите мерки в хода на изпълнението му; 

21. Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на 

дейностите по самооценяването; 

22. Утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на качеството 

въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване; 

23. Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в институцията; 

24. Представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на регионалното 

управление по образованието – за училището или на Националната агенция за професионално 

образование и обучение – за центъра за професионално обучение; 

25.  Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в институцията. 

Директорът на училището отговаря и за функционирането на вътрешната система за 

осигуряване на качеството, като със заповеди: 

16. организира изпълнението на следните дейности: 

 анализ на резултатите от изпълнението на целите на институцията; 

 анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието на  

институцията; 

 посочване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите  

образователни резултати; 

 посочване на специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на  

качеството на предоставяното образование; 

 планиране на ежегодните дейности за постигане на целите от стратегията за развитие  

на институцията; 

 изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за развитие  

на институцията и реализиране на заложените в нея цели; 

17. определя комисията, която извършва самооценяването – нейния състав, задачите и 

сроковете за изпълнение; 

18. определя начина на участие на лицата, включени в процеса на самооценяване: ученици, 

учители, директор и родители; 

19. утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, 

показатели и инструментите за самооценяване; 

20.  утвърждава преди края на учебната година 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, както и за срокове за тяхното 

изпълнение.  



69 

 

Педагогическият съвет приема: 

13. мерките за повишаване на качеството на образованието; 

14. правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и 

актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата институция; 

15. годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; 

16. годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.  

Председателят на работната група: 

 Координира  процеса по самооценяване; 

 Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на групата; 

 Представлява групата, там където е необходимо; 

   Участва в срещи на ръководството на училището, на които самооценката е част от дневния 

ред; 

   Председателства заседанията на групата; 

   Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняването на доказатествения материал 

до приключването на самооценяването и предаването в архива на училището. 

Създадава  условия за изграждане на формални взаимоотношения между членовете на групата, 

които са най-подходящи за целите на самооценяването. 

 Председателят на групата по самооценяване отговаря за: 

   Изготвяне на годишен план за действие на групата по самооценяване; 

   Разработване на ред и процедури за отчитане на постигнатите резултати и указания към тях; 

   Разработване на инструментариум във връзка със самооценяването; 

   Провеждане на процедурите по самооценяване; 

   Събиране на надежден, достоверен и проверим доказателствен материал; 

   Разработване на доклад с резултатите от самооценяването и на резюме на доклада; 

   Анализиране на получените данни и идентифициране на областите, 

нуждаещи се от подобряване на качеството; 

 Разработване на мерки и дейности за дефинираните от ръководството на училището 

приоритети за следващото самооценяване. 

 Председателят трябва да бъде на разположение да подпомага дейността на 

членовете на групата по време на процеса на самооценяването.  

Членове на групата по самооценяване: 

 Разработват годишен план за действие на групата по самооценяване; 

 Разработват процедури за отчитане на постигнатите резултати и указания към тях; 

   Разработват бланки за доказателствения материал – чек-листове, протоколи, справки, 

въпросници, анкети и др. във връзка със самооценяването; 

 Провеждат процедурите по самооценяване; 

 Събират надежден, достоверен и проверим доказателствен материал; 

 Разработват материали за проучвания, вкл. онлайн и провеждането им; 

 Разработват доклад с резултатите от самооценяването и резюме на доклада; 

 Анализират получените данни и идентифицират областите, нуждаещи се от подобряване на 

качеството; 

 Разработват мерки и дейности за дефинираните от ръководството на училището приоритети 

за следващото самооценяване. 

         Важно е членовете на групата по самооценяване да изведат доказателства относно силните 

страни и слабостите, да очертаят областите, които се нуждаят от подобрение, за да обосноват 

своята крайна 
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Приложение 3.3.1.1. 

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Уважаеми ученици, 

Анкетата, която Ви предлагаме има за цел да определи степента на съответствие на вашите 

очаквания спрямо качеството на образованието в нашето училище. 

Моля, отговорете на всеки въпрос.  

Тук няма правилни и неправилни отговори.  

От значение е само личното мнение.  

Изследването  е анонимно и не е необходимо да пишете имената си.  

Благодарим Ви за участието!  
Педагогическо взаимодействие училище - семейство 

Дейност на  Обществения съвет 

Педагогическо взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно и регионално 

равнище 

 

1. Разговарял ли е класния ти ръководител или директора с твоите родители относно 

организираните извънкласни форми на работа в училище? 

А) Не, никога 

Б) Да, винаги 

В) Понякога 

 

2. Посещават ли твоите родители организираните извънкласни форми на работа от училището? 

А) Не, защото не проявяват интерес 

Б) Не, защото не са били информирани 

В) Да 

Г) Да, посещават ги и участват в тях 

 

3. Знаеш ли за съществуването на Обществен съвет към училище и  неговите задължения и 

правомощия? 

А) Не 

Б) Да, но не съм наясно с неговите задължения и правомощия 

В) Да 

Г) Да, мама/ татко е в обществения съвет 

 

4. Посещавано ли е твоето училище от представители на други институции? Подчертай и 

допиши! 

А) Кмета на селото..................... пъти 

Б) Представител на общината..................... пъти 

В) Представител на МКБППМН..................... пъти 

Г) Представител на РД „Социално подпомагане” ..................... пъти 

Д) Агенция „Закрила на детето” ..................... пъти 

Е) РУ на МВР..................... пъти 

Ж) РУО гр. Бургас..................... пъти 

 

5. С какво тези срещи бяха полезни за теб? 



71 

 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

 

Приложение 3.3.1.2. 

АНКЕТНА КАРТА ЗА РОДИТЕЛИТЕ 

 

Уважаеми родители, 

Анкетата, която Ви предлагаме има за цел да определи степента на съответствие на вашите 

очаквания спрямо качеството на образованието в нашето училище. 

Моля, отговорете на всеки въпрос.  

Тук няма правилни и неправилни отговори.  

От значение е само личното мнение.  

Изследването  е анонимно и не е необходимо да пишете имената си.  

Благодарим Ви за участието!  
 

1. Информирал ли Ви е класния  ръководител или директора относно организираните 

извънкласни форми на работа в училище? 

А) Не, никога 

Б) Да, винаги 

В) Понякога 

 

2. Посещавате ли организираните извънкласни форми на работа от училището? 

А) Не, защото не проявявам интерес 

Б) Не, защото не съм бил информиран 

В) Да 

Г) Да, посещавам ги и участвам в тях 

 

3. Знаете ли за съществуването на Обществен съвет към училище и  неговите задължения и 

правомощия? 

А) Не 

Б) Да, но не съм наясно с неговите задължения и правомощия 

В) Да 

Г) Да, аз участвам в обществения съвет 

 

4. Посещавани ли сте в дома Ви или Вашето дете в училище от представители на други 

институции? Подчертайте и допишете! 

А) Кмета на селото..................... пъти 

Б) Представител на общината..................... пъти 

В) Представител на МКБППМН..................... пъти 

Г) Представител на РД „Социално подпомагане” ..................... пъти 

Д) Агенция „Закрила на детето” ..................... пъти 

Е) РУ на МВР..................... пъти 

Ж) РУО гр. Бургас..................... пъти 

 

5. С какво тези срещи бяха полезни за Вас? 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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Приложение 3.3.1.3. 

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧИТЕЛИТЕ 

 

Уважаеми учители, 

Анкетата, която Ви предлагаме има за цел да определи степента на съответствие на вашите 

очаквания спрямо качеството на образованието в нашето училище. 

Моля, отговорете на всеки въпрос.  

Тук няма правилни и неправилни отговори.  

От значение е само личното мнение.  

Изследването  е анонимно и не е необходимо да пишете имената си.  

Благодарим Ви за участието!  
 
1. Информирате ли родителите и учениците относно организираните извънкласни форми на 

работа в училище? 

А) Не, никога 

Б) Да, винаги 

В) Понякога 

 

2. Посещават ли родителите или обществени институции  организираните извънкласни форми 

на работа от училището? 

А) Не, защото не сме ги поканили 

Б) Не, защото не проявяват интерес 

В) Да 

Г) Да, често  

  

3. Взаимодействате ли си във Вашата работа с Обществения съвет към училище? 

А) Не 

Б) Да, според изискванията  

В) Да, често 

 

4. Посещавани ли са Ваши ученици от представители на други институции? Подчертайте и 

допишете! 

А) Кмета на селото..................... пъти 

Б) Представител на общината..................... пъти 

В) Представител на МКБППМН..................... пъти 

Г) Представител на РД „Социално подпомагане” ..................... пъти 

Д) Агенция „Закрила на детето” ..................... пъти 

Е) РУ на МВР..................... пъти 

Ж) РУО гр. Бургас..................... пъти 

 

5. Получавате ли подкрепа от други институции? 

А) Не 

Б) Да, но винаги по моя инициатива 

В) Да, представители на .................................................. често посещават училището и ми 

съдействат 
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Приложение 3.3.2.1.  

 

СПРАВКА ОТНОСНО ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

За всеки месец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас Извинени – поименно 

изброяване 

Общо – 

извинени 

отсъствия в брой 

Неизвинени– поименно 

изброяване 

Общо – 

неизвинени 

отсъствия в брой 

I ..................... 

..................... 

..................... 

 ..................... 

..................... 

..................... 

 

II ..................... 

..................... 

..................... 

 ..................... 

..................... 

..................... 

 

III ..................... 

..................... 

..................... 

 ..................... 

..................... 

..................... 

 

IV ..................... 

..................... 

..................... 

 ..................... 

..................... 

..................... 
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Приложение 3.3.2.2.  

 

СПРАВКА ОТНОСНО ОТПАДНАЛИ – ПРЕКЪСНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ УЧЕНИЦИ  

Към м. декември и м. февруари на текущата година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас Отпаднали – поименно 

изброяване 

Общо – отпаднали в 

брой 

I .....................  

II .....................  

III .....................  

IV .....................  
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Приложение 3.3.2.3. 

 ИНТЕРВЮ С УЧИТЕЛИТЕ: 

 

 

 

1. С какво Обществен съвет към училище е полезен за Вашата дейност? 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

2. Инициирали ли сте срещи с други институции и по какъв повод? 

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

3. С какво тези срещи бяха полезни за Вас? 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

IV.ИНДИКАЦИИ ЗА УСПЕХА: 

1.Подобрена образователна среда и ефективен учебно-възпитателен процес; 

2.Брой учители, участвали в различни квалификационни форми; 

3.Повишени резултати на учениците; 

4.Резултати от НВО/дзи; 

5.Брой слаби оценки; 

6.Брой ученици на поправителни изпити; 

7.Брой отлични оценки; 

8.Брой участници в олимпиади и състезания; 

9.Брой учители, защитили ПКС, магистърски програми и докторати; 

10.Брой проведени открити уроци; 

11.Брой проведени мултимедийни разработки; 

12.Брой проведени проверки и резултати от проверките. 

 

 

V.МОНИТОРИНГ: 

1.Национален инспекторат по образованието; 

1.Експерти от МОН; 

2.Експерти от РУО Бургас; 

3.Контролна дейност на директора. 

 

9. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ 

СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО 

1. Утвърден план за изпълнение на стратегическите цели 

2. Актуализирани вътрешни правилници.  

3. Разработен и утвърден училищен стандарт за качество на училището 

4. Разработени актуални вътрешни нормативни актове. 

5. Разработени и утвърдени училищни учебни планове – по паралелки  

6. Изградени училищни екипи за: подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 

изграждане на позитивен организационен климат; утвърждаване на позитивна дисциплина; 

развитие на училищната общност.  

7. Разработени индикатори за контрол и инспектиране  

8. Изградени училищни екипи за разработване на проект. 

9. Проведени обучения на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти. 

10. Разработени и актуализирани вътрешни нормативни актове  по СФУК  

11. Разработен и актуализиран бюджет спрямо Стандарта за финансиране на институциите и 

Стандарта за управление на качеството. 

12. Публикувани  на сайта на училището, документите по ЗПУО 
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13. Относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната година в 

продължаваща квалификация. 

14. Относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната година в 16 

учебни часа квалификационни курсове.  

15. Относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната година в 

дългосрочни обучения над 60 учебни часа по видове образователни институции.  

16. Наличие на библиотека. 

17. Наличие на училищен архив.  

18. Актуализиран правилник за архивиране на документите; 

19. Изработена номенклатура на делата съгласно изискванията на Държавен архив. 

20. Набавена: справочна и художествена българска литература;  справочна и художествена 

англоезична литература; философска и психологическа литература; методическа литература и 

др. Проведена инвентаризация съгласно сроковете в нормативната уредба.  

21. Утвърдени  критерии за оценка труда на учителите и служителите 

22. Изградени: Система за охрана и сигурност; Механизъм с мерки и дейности за адаптиране на 

ученика към училищната среда; Актуализирана оценка на риска. 

23. Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности – 

клубове, школи и др. 

24. Осигурени алтернативни форми на обучение. 

25. Осигурени условия за интерактивно учене: 

26. Наличие на достъпни източници: Научна литература за подготовка на педагогическите 

специалисти; Методически помагала на електронен и хартиен носител; Интернет платформа за 

справочна литература; 

27. Стаи с интерактивна образователна среда; 

28. Брой проверки за педагогически контрол, свързан с интерактивния образователен процес. 

29. Утвърдени мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин; 

30. Изградени правила за разрешаване на възникнали конфликти 

31. Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на 

училището; 

32. Наличие на училищен сайт с актуална информация. 

33. Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, 

свързана с дейността на училището;  

34. Интернет страница на училището; 

35. Електронни портфолия на учители; 

36. Електронни портфолия на класове. 

37. Планира предварително цели на урока и ги операционализира според особеностите на 

учебния материал, мястото на урока в системата от уроци по темата, нивото на подготовка на 

класа, потребностите на учениците 

38. При годишното и урочното планиране се съобразява с учебната програма и с резултатите от 

входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя гъвкаво при необходимост. 

39. Осъществява актуализация на опорни знания и умения, имащи връзка с учебното 

съдържание, предвидено за усвояване 

40. Прилага диференцирано обучение според равнището на справяне на учениците. 
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41. За урока има подготвени разнообразни учебни материали, съответстващи на различните 

стилове на учене на учениците. 

42. Ясна и методически обоснована структура на урока. 

43. Структурните компоненти на урока се разпределят равномерно във времето 

44. Преподаваното учебно съдържание съответства на изискванията на учебната програма по 

предмета. 

45. Съдържанието на изложението е адекватно на поставените цели, като се съобразява с 

възможностите, интересите и потребностите на учениците. 

46. Осигурява връзка между съдържанието на настоящия урок и предходни уроци и по-рано 

изучаван материал 

47. Учениците са включени в предварителната подготовка на урока. 

48. Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците 

49. Умения за работа в екип 

50. Установена от учителя позитивна атмосфера в паралелките 

51. Относителен дял ( в %) на учениците, успешно положили изпитите от НВО. 

52.  Относителен дял (в процент) на успешно завършилите (и получили документ) ученици със 

СОП. 

53. Относителен дял ( в %) на отпадналите по различни причини от обучение ученици към броя 

на учениците за учебната година 

54. Организирани от училището състезания, конкурси 

55. Реализирани дейности, мотивиращи  учениците за усвояване на допълнителни знания и 

умения 

56. Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

57. Изградени екипи за работа по проекти 

58. Относителен дял на учителите с придобита следдипломна квалификация спрямо броя на 

заявилите такава. 

59. Утвърден план на възпитателната дейност в партньорство с представителите на 

ученическото самоуправление и родителите 

60. Утвърдена система за  възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в 

училището 

61. Утвърдена система за поощрения и награди на ученици и учители за активно включване в 

извънкласните  и извънучилищни дейности 

62. Наличие на функциониращи различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност. 

63. Брой споделени  добри практики с цел приобщаване и участие на ученици в извънкласни и 

извънучилищни прояви. 

64. Брой срещи с институции: с Агенцията за закрила на детето, структурите на полицията, 

представители на с местната общественост, социални партньори.  

65. Предприети мерки за отстраняване на противообществените прояви. 

66. Брой проведени анкети, брой срещи и разговори с доказан ефект. 

67. Брой разговори, наблюдения и проучвания 

68. Брой проведени здравени беседи; дискусии с представители на здравни организации; 

обучения; състезания в училището. 

69. Брой реализирани дейности с екологична насоченост. 
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70. Брой реализирани дейности за възпитание на национални и общочовешки ценности. 

71. Утвърден механизъм и система  за партньорство. Система за наставничество 

72. Брой проведени инициативи с включване на родители. 

73. Брой проведени родителски срещи в училището. 

74. Брой проведени съвместни състезания и прояви. 

75. Получена реална подкрепа от община, областна адмнистрация. 

76. Съвместно разработени и утвърдени Вътрешни правила за работната заплата, Училищни 

критерии за диференциране труда на учителя и др. 

77. Проведени заседания на педагогическия съвет с присъствието на представители на 

родителската общност. Взети съвместни решения; 

78. Съгласуване и утвърдени училищни нормативни актове. 

79. Изготвени анкети за проучвания. 

80. Установена хармония в дух на сътрудничество 

81. Осигурена действаща и ефективна система за качество. 

 

План за изпълнение на конкретните дейности за повишаване качеството на образованието 

в учебните часове 

Дейности Отговарят Срок 

Осигуряване на допълнителни часове /консултации/ от 

учители – специалисти. Консултациите да са задължителни за 

трудно успяващите ученици.  

Учители  по график 

Ефективно диференциране на задачите за учениците с ниски 

резултати и напредналите от учителите и възпитателите. 

Учители  15.09.2022 

30.06.2023 

Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на 

обучението и ориентирането му към конкретни резултат 

Учители  15.09.2022 

30.06.2023 

Издигане равнището на езиковата подготовка с акцент върху 

грамотността.  

Учители  15.09.2022 

30.06.2023 

Сформиране на група ученици за овладяване на български 

език 

Учители  15.09.2022 

30.06.2023 

Работа по проекти с насоченост подобряване на 

успеваемостта на учениците с участието на родители 

Учители  

Обществен съвет 

15.09.2022 

30.06.2023 

Целенасочена квалификация на учителите за работа с деца 

билингви, деца от етнически малцинства и деца с девиантно 

поведение.  

Директор график 

 

16. ОЦЕНКА  

           Измерването на постигнатото качество през 2022-2023 година е съвкупност от действия 

за определяне на резултатите на институцията по критерии за периода 2022-2023 г. на 

измерване и съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий, както  

и конкретни задължения на отговорните лица и целевите и ноте източници за финансиране. 

 


