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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Мерките за повишаване качеството на образованието в ДГ „Първи юни” са разработени:  

- съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование; 

- на основата на държавните образователни стандарти за: управление на качеството в 

институциите, инспектиране на детските градини и училищата и статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти;  

- в съответствие с целите и приоритетите на Стратегията за развитие на ДГ „Първи юни” 

за периода 2016-2020 г. 

Мерките  произтичат в най-голяма степен от конкретиката на текста по Глава XV „Управление 

на качеството“ на Закона за предучилищното и училищното образование.  

Основен акцент върху съдържанието на мерките поставя Държавният образователен стандарт 

за управление на качеството в институциите, заедно с Държавния образователен стандарт за 

инспектиране на детските градини и училищата. Държавният образователен стандарт за 

управление на качеството в институциите регламентира мерките за повишаване качеството на 

образованието, като предприети действия, основаващи се на обобщените резултати от 

вътрешното самооценяване и външното инспектиране. Държавният образователен стандарт за 

инспектиране на детските градини и училищата се състои от:  

1. набиране на информация по определени индикатори за дейностите, осъществявани от 

училището;  

2. оценяване, което се състои в съпоставяне на получените данни с критериите по чл. 274, ал. 

5, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование;  

3. подпомагане, което се състои във формулиране на препоръки за подобряване на дейността 

на институцията. 

Държавният образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти очертава общата рамка на организирането 

и ръководенето на процеса на самооценяване на детската градина чрез изготвяне на вътрешна 

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

работата на институцията. 

Мерките са тематично ориентирани към стратегическите цели на ДГ „Първи юни”, 

определени в Стратегията за развитие (2016-2020 г.): Изграждане на хуманна, функционална и 

позитивна образователна среда, осигуряваща равен шанс и достъп до предучилищно 

възпитание и образование на всички деца; Завоюване на все по- голямо доверие сред 

обществеността; Повишаване на качеството и ефективността на образователната и 

възпитателна работа; Създаване на условия за повишаване на квалификацията на учителите с 

оглед на новите изисквания, които се поставят пред предучилищното образование. 

 

СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ  

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 чрез самооценяване. 

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към образованието  за усъвършенстване 

на процесите за управление на качеството. Също така важно място заемат показателите, 

условията и редът за измерване на постигнатото качество.  

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на детската 

градина, основанo на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне 

на подобрения. 



 Степента на съответствие на услугата за децата за качеството на образованието, определяме с:  

1. Нормативните изисквания (закони, държавни образователни стандарти и др.юридически 

актове).  

2. Очакванията на потребителите (деца, родители).  

3. Очакванията на други заинтересовани страни.  

 

Принципи за управление на качеството.  

1. Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите.  

2. Ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на 

образованието и обучението. 

3. Удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани 

лица. 

4. Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически 

практики.  

5. Непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в 

институцията.  

6. Целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение, възпитание и 

социализация. 

7. Лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на институцията. 

 

ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕТО  НА КАЧЕСТВОТО 
1. Повишаване на качеството на предоставяното образование в детската градина  

2. Подобряване на индивидуалния напредък на всяко дете по отношение на неговите 

образователни резултати.  

3. Организационно развитие на детската градина.  

4. Непрекъснато подобряване на условията и редът за разработване на ефективна вътрешна 

система за осигуряване на качеството на образованието.  

Мерките за повишаване качеството на образованието включват:  

- същност, принципи и цели на управлението на качеството в детската градина;  

- рамкови изисквания към управлението на качеството в образователната институция; 

- органи за управление на качеството в учебното заведение.  

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенстване 

на процесите за управление на качеството. Също така важно място заемат показателите, 

условията и редът за измерване на постигнатото качество.  

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на 

институцията, основанo на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и 

внасяне на подобрения в работата на детската градина, което се осъществява на всеки две 

години, чрез разработването и изпълнението на Стратегията за развитие  по чл. 263, ал. 1, т. 1 

от ЗПУО. Стратегията се разработва за период от 4 учебни години, като за всеки две учебни 

години се разработва План за действие към нея, конкретизиращ дейностите по изпълнението й 

за съответните учебни години. Планът за действие по изпълнението на Стратегията се приема 

преди началото на първата учебна година.   

 

 

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ. ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО  
Органи за управлението на качеството са:  

- директорът; 

- педагогическият съвет. 

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 в институцията и резултатите от него. 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 през съответната учебна година в рамките на двугодишния период на 

самооценяване;  

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

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

съответствие със Стратегията за развитие на институцията. За функционирането на 

вътрешната система за осигуряване на качеството в институцията се определя комисия за:  

1. разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството 

и актуализирането им;  

2. разработване на два последователни годишни план-графици за провеждане на дейностите 

по самооценяване през съответните учебни години;  

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 за две последователни учебни години до 

директора. 

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

директора, в зависимост от вида и обема на възложените задачи. В състава на комисията може 

да се включват и външни специалисти. Комисията се определя в срок до 5 септември, преди 

началото на всяка учебна година.  

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;  

5. утвърждава 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 двугодишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване;  

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

9. представя двугодишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на 

Регионалното управление по образованието;  

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

Директорът запознава Педагогическия съвет и Обществения съвет на училището с доклада от 

самооценяването и двугодишния отчет за изпълнението на Плана към Стратегията за развитие. 

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. план-график за провеждане на дейностите по самооценяване в рамките на периода на 

самооценяване – две последователни учебни години;  

4. двугодишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване, като част от отчета по 

изпълнението на Плана за действие към Стратегията за развитие на училището.  

Общественият съвет съгласува мерките за повишаване на качеството на образованието и 

приема отчета по изпълнението на Плана за действие към Стратегията за развитие на детската 

градина.  

Директорът отговаря 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 всяко дете 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.  

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

показатели и инструментите за самооценяване.  

5. Утвърждава преди края на втората учебна година доклада от самооценяването.  

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 детската 

градина. 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 обучаващата институция.  

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.  

 

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО  
Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението се осъществява от 

детската градина 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 за период от две 

поредни учебни години чрез дейности, процедури и критерии, определени от детската 

градина, като приключва преди края на всяка втора учебна година. Само за учебните 

2016/2017 и 2017/2018 г. самооценяването приключва до 1 август 2018 г.  

Участници в процеса на самооценяването са учителите, директорът, непедагогическият 

персонал, както и родителите.  

Самооценяването се извършва от  комисия, която се определя в двумесечен срок от влизането 

в сила на Държавния образователен стандарт за управление на качеството в институциите – не 

по-късно от 16.02.2017 г.  

Самооценяването в детската градина се извършва по предварително определени критерии и 

показатели към тях.  

Критериите, най-общо може да се формулират по следните направления на оценяване:  

1. Управление на институцията: 

- ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството 

в институцията;  



- лидерство; 

- стратегии и планиране; 

- взаимодействие на всички заинтересовани страни. 

2. Образователен процес: 

- обучение, възпитание и социализация;  

- резултати от предучилищното образование като се отчита индивидуалния напредък на всяко 

дете; 

- подкрепа на личностното развитие на децата; 

- превенция срещу отпадане от системата на образованието. 

Показателите за измерване на отделните критерии представляват индикатори за качество и 

количество, отчитащи степента на постигнатото в оценъчния диапазон на осъществените, 

предварително разписани дейности към мерките на Стратегията за развитие на детската 

градина. 

За всеки критерий в карта за обобщение на резултатите от самооценяването са дадени: 

качествена оценка и количествена оценка- брой точки. Максималният общ брой точки по 

всички критерии е 100.  

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

от получените точки по всички критерии. Крайната оценка на постигнатото качество се 

интерпретира посредством скала със следните количествени и качествени равнища:  

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

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

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

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

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.  

Задължителен инструмент в процеса на самооценяване е организирането на редовно анкетно 

проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и цялостната 

дейност на институцията.  

За проведеното самооценяване комисията по качеството изготвя двугодишен 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. 

 

 

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.  
Усъвършенстването на процесите за управление на качеството се постига при спазване на 

следните изисквания:  

1. Да подобрява работната среда чрез:  



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

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

инфраструктура;  

в) развитие на организационната култура в ДГ.  

2. Да осигурява развитие на персонала чрез:  

а) подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на 

учителите, 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;   

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 към постижения и себеизява на обучаемите;  

б) повишаване на дела на децата, с подобряване на образователните резултати;  

в) осигуряване на необходимата подкрепа /обща или допълнителна/ за личностното развитие 

на всяко дете;  

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

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

университети и други заинтересовани страни чрез:  

а) акцентиране върху партньорските отношения между участниците в общността;  

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 ДГ 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  

Мониторирането – наблюдение и контрол, на управлението на качеството на образованието е 

основано на разбирането за непрекъснато подобряване на работата в дадена институция. 

Процесът на мониторинг представлява превръщане на оценяването в цикличен процес, 

състоящ се от измерване → хипотези → политики → измерване, което означава периодично 

измерване на основни параметри на образователната система, анализ на резултатите, 

формулиране на хипотези, формиране на образователни политики, чиято ефективност за 

подобряване на качеството се установява чрез нови измервания.  

Той включва няколко управленски етапа:  

1. Планиране.  

Отговорът на въпросите стои в основата на планиращите процеси, а именно:  

- какво? - дефиниране на целите и задачите;   

- защо? - обосноваване на необходимостта;   

- кой? - определяне на отговорностите;   

- как? - определяне на методологията на извършване;   

- къде? - ограничаване на полето на действие;  

- кога? – разработване на план-график.  

2. Изпълнение.  

Със стартирането на етапа се извършва необходимото обучение и квалификация на персонала, 

който ще извършва реалното изпълнение на планираното и неговото внедряване. След 

обучението (или паралелно с него) персоналът изпълнява планираното и го прилага.  

3. Проверка.  

Проверява се как е изпълнено и внедрено планираното действие. Оценяват се постиженията. 



 4. Изследване.   

Използва се за проучване и анализ на постигнатите резултати с цел уточняване на по-

нататъшните действия.  

5. Действие.  

Възможни са две посоки на действие в зависимост от постигнатите резултати:  

-  въвеждане на постигнатото по-високо ниво като нов стандарт (формализиране) в 

организацията;  

-  извършване на коригиращи и/или превантивни действия за подобряване на постигнатото и 

за постигане на още по-високо ниво в следващия цикъл  

За осигуряване на качеството в институциите се осъществяват методическо подпомагане и 

мониторинг.  

Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешна система за 

осигуряване на качеството включва:  

- консултиране;  

- информиране;  

- инструктиране;  

- представяне на добри педагогически практики.  

Методическото подпомагане се осъществява от Регионалното управление на образованието- 

Русе и от Министерството на образованието и науката.  

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 институцията.  

1. Вътрешният мониторинг се осъществява на първо място от директора, основно на база на 

доклада от самооценяването, който съдържа:  

- информация за вътрешната и външната среда, в която функционира институцията през 

периода на самооценяването;  

- данни за използваните инструменти при самооценяването; 

-  данни за резултатите от самооценяването, сравнени с резултатите от предходното 

самооценяване;  

- анализ на резултатите от самооценяването;  

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

повишаване на качеството на предоставяното образование, както и за срокове за тяхното 

изпълнение.  

Педагогическият съвет и Общественият съвет към ДГ „Първи юни” споделят напълно 

отговорностите по наблюдение и контрол в процеса на управление на качеството на 

образованието.  

Общественият съвет предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния 

процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на 

детската градина. 

2. Външният мониторинг се осъществяват от Министерството на образованието и науката и от 

Регионалното управление на образованието- Русе.  

Инспектирането е част от мониторинга и оценката и обхваща цялостно образователния процес 

и управлението на институцията. Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна 

независима експертна оценка на качеството образование в определен момент от дейността на 

детската градина и определяне на насоките за подобряване.  

Целта на инспектирането е установяване на степента на изпълнението на държавните 

образователни стандарти, като се формулира оценка за силните страни в дейността на 

образователната институция и за аспектите в дейността й, които се нуждаят от подобрение..  

 

ФИНАНСИРАНЕ  

Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на 

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

формула. Детската градина може да ползва и други източници на финансиране – спонсорство, 



кампании за набиране на средства, участие в изпълнението на национални, европейски и 

други международни проекти и програми. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
1. Настоящите Мерки се издават на основание чл.22, ал.2, т.15 от ЗПУО, във връзка с НАРЕДБА 

№ 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите 

2. За учебната 2016/2017 година работната група по управление на качеството по чл.15 от 

НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите се определя в 

двумесечен срок от влизането в сила на Наредбата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ГРАФИК 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО САМООЦЕНЯВАНЕ 

 В ДГ „ПЪРВИ ЮНИ” 

 

№ ЕТАПИ ОТГОВОРНИК  СРОК ЗАБЕЛЕЖКА 

1 Определяне на работната 

група за самооценяване на 

качеството 

Директор 16.02.2017 г.  

2 Инструктаж на членовете 

на работната група 

Директор 20.02.2017 г.  

3 Подготовка - определяне 

на дейностите, 

процедурите, критериите, 

показателите и 

инструментите за 

самооценяване 

Директор, РГСК 15.03.2017 г.  

4 Провеждане на 

информационна кампания 

сред учителите, другите 

педагогически 

специалисти и родителите 

Директор, РГСК 31.03.2017 г.  

5 Разработване на План- 

график за провеждане на 

дейностите по 

самооценяване  

Директор, РГСК 03.2017 г.  

6 Приемане на Правилата за 

прилагане на Вътрешната 

система за осигуряване на 

качеството и 

актуализацията им като 

част от Правилника за 

дейността на детската 

градина 

Директор, 

РГСК, ПС 

03.2017 г.  

7 Приемане на Процедури 

по критерии и съответния 

инструментариум към тях 

за провеждане на 

дейностите по 

самооценяването 

Директор, 

РГСК, ПС 

03.2017 г.  

8 Провеждане на първия 

етап на самооценяването 

през учебната 2016/2017 г. 

Директор, РГСК 04.2017 г.  

9 Актуализиране при 

необходимост на състава 

на Комисията за 

самооценяване на 

качеството на 

образованието  през 

Директор, РГСК 09.2017 г.  



учебните 2016/2017 и 

2017/2018 години 

10 Провеждане на втория 

етап на самооценяването 

през учебната 2017/2018 г. 

Директор, РГСК 04.2018 г.  

11 Обработване на 

информацията от 

проведеното 

самооценяване през двете 

учебни години 

Директор, РГСК 05.2018 г.  

 Анализиране на 

получената информация 

от самооценяването 

Директор, РГСК 05.2018 г.  

 Предлагане на мерки за 

внасяне на подобрения в 

работата на институцията 

за повишаване на 

качеството на 

предоставяното 

образование 

РГСК, 

Обществен 

съвет, Директор 

05.2018 г.  

 Изготвяне на Доклад от 

самооценяването на 

качеството на 

образованието през 

учебните 2016/2017 и 

2017/2018 години  

РГСК, Директор 06.2018 г.  

 Представяне на Доклада 

от самооценяването на 

качеството на 

образованието през 

учебните 2016/2017 и 

2017/2018 години пред 

Директора 

РГСК, Директор 06.2018 г.  

 Провеждане на 

мониторинг на дейностите 

по осигуряване на 

качеството в 

институцията, на базата на 

Доклада от 

самооценяването на 

качеството на 

образованието през 

учебните 2016/2017 и 

2017/2018 години 

РГСК, 

Директор, РУО 

07.2018 г.  

 Утвърждаване на Доклада 

от самооценяването на 

качеството на 

образованието през 

учебните 2016/2017 и 

2017/2018 години 

Директор 07.2018 г.  



 Представяне на Доклада 

от самооценяването на 

качеството на 

образованието пред РУО 

през учебните 2016/2017 и 

2017/2018 години 

Директор, РУО 07.2018 г.  

Легенда : РГСК – работна група за самооценка на качеството  

Мерките за повишаване качеството на образованието са разработени съгласно Закона за 

предучилищното и училищно образование,  Наредба № 5 за детските градина и 

Наредба 16/ 08.12.2016 г. за управление на качеството в  институциите. 



 

 

Приложение № 2 

 ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ” 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ ОБЛАСТ І „УПРАВЛЕНИЕ НА 

ИНСТИТУЦИЯТА“ 

 

Критерии Показатели Доказателствен материал 

1. Ефективно разпределяне, 

използване и управление 

на ресурсите за 

повишаване на качеството 

в институцията 

1.1. Управление на 
човешките ресурси: 

1.1.1. Система за подбор и 
мотивация на персонала. 

 Щатно разписание на 
персонала. 

 Длъжностно разписание на 
персонала. 

 Анализ на професионалния 
опит и квалификацията на 
персонала. 

1.1.2. Система за повишаване 
на професионалната 
компетентност на персонала. 

 Правила за квалификация 
на персонала и финансова 
подкрепа. 

 План за квалификация на 
персонала. 

 Анализ на изпълнението на 
плана за квалификация. 

 Справка за участието на 
учителите във вътрешни и 
външни квалификационни 
дейности. 

1.1.3. Насърчаване на 
постиженията и извеждане 
на добър педагогически опит. 

 Вътрешна система за 
отличаване на 
професионалните 
постижения. 

 Справка за наградени 
учители извън детската 
градина. 

 Справка за участие във 
форми за представяне на 
добър педагогически опит. 

 Анкетна карта за оценка на 
организацията на 
квалификационната дейност 
в детската градина. 

1.1.4. Информационна 
осигуреност и 
регламентиране на 
дейността. 

 Система за информационна 
осигуреност и 
регламентиране на 
дейността. 

 Въпросник за оценка на 
системата от страна на 
работещите в детската 
градина. 

 Анализи и доклади. 

1.2. Управление на 
материално-техническите 
ресурси: 

 Анализ на състоянието на 
базата и съответствието с 
ДОС за физическа среда, 



 

 

1.2.1. Обновяване и 
модернизиране на 
материално-техническата 
база. 

 

1.2.2. Здравословна достъпна 
и сигурна среда, съобразно 
възрастта на децата. 

 

1.2.3. Съвременни 
интерактивни технологии и 
устройства за модерен 
образователен процес 
(компютри, проектори, 
интерактивни дъски и др.). 

информационното и 
библиотечното осигуряване. 

 Справка за осъществени за 
периода дейности по 
обновяване и модернизиране 
на материалната база. 

 Анализ на организацията 
на средата и състоянието на 
мебелите и съоръженията, 
организацията на 
помещенията и двора. 

 Справка за осигурена 
достъпна архитектурна 
среда. 

 Справка на наличните 
технически средства. 

 Анализ на условията на 
използване на наличните 
технически средства: 

– за подготовка на учителите 
– текуща индивидуална 
информираност, планиране 
на образователното 
съдържание и подготовка на 
учебния ден/ситуации; 

– за използването на 
съвременните технологии в 
образователния процес. 

 Анкетна карта. 

 Протоколи и доклади. 

 1.3. Управление на 
финансовите ресурси: 

1.3.1. Планиране на бюджета 
съобразно целите на 
стратегията за развитие на 
детската градина. 

1.3.2. Система за финансово 
управление и контрол. 

1.3.3. Спазване на 
принципите за 
законосъобразност, добро 
финансово управление и 
контрол. 

 

 

 Доклади на директора. 

 Становища на 
педагогическия съвет и 
обществения съвет. 

 Анализ на системата за 
СФУК. 

 Справки за изпълнението 
на бюджета. 

 

2. Лидерство 2.1. Условия за развитие на 
добра организационна 
култура. 

 Въпросник за учители – 
оценка на нивото на 
организационната култура в 
институцията. 

2.2. Условия за 
професионални изяви и 
наставничество. 

 Справка за участието на 
педагогическите 
специалисти във форуми за 
представена добра 
педагогическа практика. 

 Справка за представените 



 

 

добри педагогически 
практики и домакинствата на 
детската градина. 

 Справка на учителите, 
работили като наставници (с 
новоназначени учители и със 
студенти, подготвящи се да 
работят като учители) за 
периода. 

 Анкетна карта за проучване 
мнението на учителите-
наставници. 

 Анкетна карта за проучване 
мнението на учителите-
стажанти. 

 Работно портфолио на 
стажант-учителя. 

3. Стратегии и планиране 3.1. Стратегия и работещи 
политики, съответстващи на 
конкретиката на детската 
градина и условията на 
работа. 

 Стратегия за развитието на 
детската градина. 

 Анализ на политиките на 
детската градина. 

3.2. Система за управление 
на качеството. 

 План за действие и 
финансиране към 
стратегията на детската 
градина. 

 Програмна система към 
стратегията на детската 
градина. 

 Анализ на изпълнението на 
плана за действие. 

 Правила за самооценяване 
на качеството на 
предлаганото образование. 

 Мерки за повишаване на 
качеството. 

 Анкетна карта за проучване 
на мнението на членовете на 
комисията и останалите 
участници в процеса на 
самооценяване. 

 Анализи и доклади. 

4. Взаимодействия на 

всички заинтересовани 

страни 

4.1. Сътрудничество със 
семействата на децата. 

 Работеща регламентация 
чрез Правилник за дейността 
на детската градина. 

 Годишни планове за работа 
с родителите по групи. 

 Анкетни карти за 
проучване мнението на 
родителите. 

 Анкетни карти за 
проучване мнението на 
учителите. 



 

 

 Протоколи, анализи, 
доклади. 

4.2. Външни партньорства: 

4.2.1. Взаимодействия с 
началното 
училище/училища. 

4.2.2. Взаимодействия с 
други институции и 
организации. 

 Правила за взаимодействие 
с началното училище. 

 Годишни планове за работа 
с началното 
училище/училища. 

 Въпросник за оценка на 
взаимодействието за 
учителите от детската 
градина и началното 
училище/училища. 

 Анализ на 
сътрудничеството и 
взаимодействието с други 
представители на социалната 
среда. 

 Анкетно проучване на 
мнението на представители 
на различни партньорски 
институции и организации и 
учителите от детската 
градина. 

4.3. Обществен съвет и 
родителско настоятелство 
на детската градина. 

 Правилник за устройството 
и дейността на обществения 
съвет. 

 Справка за направените 
обсъждания и внесените 
становища. 

 Информация за дейността 
на родителското 
настоятелство към детската 
градина (ако има такова). 

 Анкетна карта за проучване 
на мнението на членовете на 
обществения съвет и 
настоятелството. 

 



 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ” 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ ОБЛАСТ ІI „ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

ПРОЦЕС“ 

 

 

Критерии Показатели Доказателствен материал 

1. Обучение, възпитание и 

социализация 

1.1. Разработена програмна 
система, създаваща собствен 
отличителен имидж на 
детската градина. 

 Програмна система на 
детската градина като част от 
стратегията за развитие на 
детската градина. 

1.2. Разработени тематични 
разпределения по възрастови 
групи, съобразени с 
възрастовите характеристики 
на децата и техните 
индивидуални потребности и 
интереси. 

 Тематични разпределения 
по възрастови групи. 

 Анкетно проучване на 
мнението на учителите за 
ефективността на 
програмната система и 
тематичните разпределения. 

 Мерки за усъвършенстване 
на програмната система и 
тематичните разпределения. 

1.3. Организация на 
образователния процес. 

 Седмично разпределение 
по образователни 
направления. 

 Организация на учебния 
ден. 

1.4. Организация на 
педагогическото 
взаимодействие. 

 Самооценка на учителите – 
организация на 
педагогическото 
взаимодействие с децата. 

 Протоколи от наблюдения 
на работата на учителите и 
взаимно/групово оценяване. 

 Самооценка на екипното 
взаимодействие в групата – 
учители и помощник-
възпитател. 

 Портфолио на учителя. 

 Работно портфолио на 
детската група. 

 Анализи и доклади. 

2. Резултати от 

предучилищното 

образование като се отчита 

индивидуалния напредък 

на всяко дете 

2.1. Текущо и периодично 
проследяване на 
индивидуалните постижения 
на детето. 

 Скрининг на 3-3,6-
годишните деца. 

 Анализ на резултатите от 
проведения скрининг. Мерки 
за оптимизиране на 
педагогическото 
взаимодействие спрямо 



 

потребностите на децата. 

 Система за текущо и 
периодично проследяване на 
индивидуалните постижения 
на децата. 

2.2. Съответствие с ДОС за 

предучилищното 

образование. 

 Анализ на изпълнението на 
ДОС за предучилищното 
образование. 

 Мерки за усъвършенстване 
на педагогическото 
взаимодействие за 
своевременно подобряване и 
насърчаване на 
индивидуалните постижения 
на всяко дете спрямо 
собствените му резултати.  

 Справка за организираните 
допълнителни дейности, 
които не са дейност на 
детската градина, по желание 
на родителите и в 
съответствие с 
индивидуалните потребности 
и интереси на децата. 

 Публични изяви и участия 

в състезания и конкурси за 

деца от предучилищна 

възраст. 

2.3. Система за насърчаване 

и популяризиране на 

индивидуалните постижения 

на детето. 

2.4. Училищна готовност на 
детето. 

 Анализ на резултатите от 
оценката на училищната 
готовност на децата. 

 Информация за входното 
ниво на децата в първи клас. 
Сравнителен анализ. 

 Портфолио на всяко дете. 

3. Подкрепа на личностното 

развитие на децата 

3.1. Позитивна и подкрепяща 

среда за всяко дете. 

 Изградена система за 
адаптация в детската 
общност на новопостъпили 
деца в детската градина. 

 Анализ на осигуреността 
на средата за учене чрез игра, 
съобразена с възрастовите 
особености и гарантираща 
цялостно развитие на детето, 
както и възможности за 
опазване на физическото и 
психическото му здраве. 

 Механизъм за работа с деца 
в риск. 

 Механизъм за превенция на 
агресията в предучилищна 
възраст. 

 Анализ на Механизъм за 
работа с деца в риск. 



 

 Анализ на Механизъм за 
превенция на агресията в 
предучилищна възраст. 

 Допълнителен модул за 
деца, невладеещи български 
език. Резултати. 

 Анкетна карта за проучване 

мнението на учителите и 

родителите. 

3.2. Подкрепа на децата със 
специални образователни 
потребности. 

 Изградени екипи на 
подкрепа на личностното 
развитие на всяко дете. 

 Правила за работа на ЕПЛР. 

 Самооценка на 
взаимодействието между 
учителите на групата и 
другите педагогически 
специалисти. 

 Мерки за приобщаване на 
децата. 

 Протоколи, анализи и 
доклади. 

3.3. Образователна 
интеграция на деца от 
различен етнически произход 
и деца, за чийто семейства 
образованието не е ценност. 

 Анализ на организацията 
на образователната 
интеграция на деца от 
различен етнически произход 
и деца, за чийто семейства 
образованието не е ценност. 

 Мерки за приобщаване на 
децата. 

 Протоколи и доклади. 

3.4. Подкрепа за даровити 
деца. 

 Система за организиране на 
дейности по интереси в 
детската градина. 

 Участие на деца в конкурси 
и състезания за деца от 
предучилищна възраст. 

 Други документи, 
удостоверяващи публичните 
изяви и постиженията на 
децата. 

 Анализи и доклади. 

4. Превенция срещу 

отпадане от системата на 

образованието 

4.1. Пълен обхват на 

подлежащите на 

задължително предучилищно 

образование (5 и 6-годишни 

деца). 

 Справка за обхвата на 
подлежащите на 
задължително предучилищно 
образование (5 и 6-годишни 
деца). 

 Поименна справка за 

посещаемостта на 

задължително предучилищно 

образование (5 и 6-годишни 

4.2. Редовна посещаемост на 

задължително предучилищно 

образование (5 и 6-годишни 



 

деца). деца). 

4.3. Повишаване на 

педагогическите 

компетентности на 

родителите. 

 Справка за системата от 
дейности за повишаване на 
родителския капацитет. 

 Анализ на политиките на 
детската градина за пълен 
обхват и редовна 
посещаемост на децата. 

 Въпросник за оценка на 
обхвата и посещаемостта на 
децата от страна на 
учителите. 

 Протоколи и доклади. 

 Мерки за повишаване на 

обхвата и подобряване на 

посещаемостта. 

 


