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М Е Р К И  
ЗА  

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ - ПЛЕВЕН 

ПРЕЗ УЧЕБНИТЕ 2016/2017 И 2017/2018 ГОДИНИ 
 
 

 ВЪВЕДЕНИЕ. 
 

Мерките за повишаване качеството на образованието в НУ 

„Патриарх Евтимий“ – Плевен са разработени:  

►в контекста на Заключенията на Съвета от 12.05.2009 г. относно 

стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на 

образованието и обучението „ЕСЕТ 2020 г.“. 

► 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, оценяване на резултатите от обучението на 

учениците и статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

► в съответствие с целите и приоритетите на Стратегията за 

развитие на образованието на Община Плевен (2014-2020 г.). 

► във връзка със Стратегията за развитие на училището за периода 

2016-2020 г. 
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Мерките за повишаване качеството на образованието са релевантни 

на Стратегическа цел 2 „Подобряване на качеството и ефективността на 

образованието“ от Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в 

областта на образованието и обучението. 

Мерките са субординирани 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 инспектирането. 

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 училището. 

Държавният образователен стандарт за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците цели: 

1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на 

ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите, в 

които има нужда от подкрепа; 

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и 

мерки, насочени към подобряване качеството на образование. 

Държавният образователен стандарт за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

очертава общата рамка на организирането и ръководенето на процеса на 

самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна оценка на 

качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на 

подобрения в работата на институцията. 
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Мерките, по своята същност кореспондират със Стратегическа цел 1 

„Създаване на условия за повишаване качеството и ефективността на 

системата за образование и обучение в Община Плевен“ и Стратегическа 

цел 2 „Осигуряване на равен достъп на всички деца и ученици до 

образование и обучение“ на Стратегията за развитие на образованието на 

Община Плевен (2014-2020 г.). 

Мерките са тематично ориентирани към   Приоритет 1 „Обновяване, 

разширяване и модернизация на материалната база на училището“, 

Приритет 2 „Разширяване и подобряване на дейността на учебното 

заведение, чрез прилагане на по-ефективни практики и повече иновативни 

подходи в работата с учениците“, Приоритет 3 „Подобряване на човешкия 

потенциал и осигуряване на неограничен достъп до образователни услуги в 

необходимия обем и качество“, Приоритет 4 „Развитие на мрежова 

стратегия за сформиране на общ социален капитал и обединяване на 

ресурси“ и Приоритет 5 „Осигуряване на допълнително финансиране за 

осъществяване на повече училищни инициативи“ на Стратегията за 

развитие на училището (2016-2020 г.). 

Мерките за повишаване качеството на образованието в НУ 

„Патриарх Евтимий“ – Плевен са одобрени на основание на: 

1. Решение, прието с Протокол №3/26.01.2017 г. от заседание на 

Обществения съвет на училището.  

2. Решение, прието с Протокол №5/27.01.2017 г. от заседание на 

Педагогическия съвет. 

 

СЪЩНОСТ, ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

КАЧЕСТВОТО 
 

Оценяването може да се определи като комплекс от процедури за 

събиране анализ и интерпретиране на данни за функционирането на 

отделни компоненти на образователната система.  

Чрез този комплекс се установява степента, в която постигнатите 

резултати съответстват на установените стандарти и се търсят решения за 

подобряване на функционирането на системата в нейната цялост. 

Под качество на образованието трябва да се разбира степента на 

съответствие на предоставяните публични образователни услуги с: 

1. нормативните изисквания (закони, държавните образователни 

стандарти и други юридически актове); 
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2. очакванията на гражданите и потребителите на образователните 

услуги (ученици, родители); 

3. очакванията на други заинтересовани страни. 

Качеството на образованието произтича от ключовите 

характеристики на образователната система 

◘ ресурси. 

◘ функциониране. 

◘ резултати. 

Специфичните особености на образователния продукт извеждат 10-

те най-важни изисквания за изграждане на адаптирани системи за 

управление на качеството в образованието: 

● изграждане на функционална структура;  

● определяне на равнищата за стандарти на качеството и процесен 

подход (взаимосвързано и последователно управление чрез функциите: 

ръководене, целеполагане, планиране, организиране, контролиране и 

регулиране);  

● системен подход на управление (управление на взаимодействието, 

взаимозависимостта и единството на организационната среда – външна и 

вътрешна); 

● адекватно организационно поведение;  

● подбор и привличане на персонал от високо квалифицирани 

специалисти – непрекъснато обучение и повишаване на професионалните 

им качества;  

● обучение, ориентирано към потребителите на образователни 

услуги;  

● лидерство и вземане на решения;  

● работа в условията на конкуренция;  

● стремеж за усъвършенстване и непрекъснато подобряване; 

● мониторинг. 

  Прилагането на системата за управление на качеството в 

образованието засяга основните процеси в нея: 

1. Изграждане на информационен профил на образователната 

институция. 

2. Позоваване на документи. 

3. Специфични термини и определения. 

4. Система за управление на качеството с общи и специфични 

изисквания и документация. 

5. Отговорност на ръководството по отношение на:  
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5.1. Ангажираност. 

5.2. Насоченост към потребителите. 

5.3. Политика по качество. 

5.4. Цели по качество. 

5.5. Отговорности, пълномощия и обмен на информация. 

5.6. Преглед на ръководството. 

6. Управление на ресурсите – човешки, материални, технически и 

технологични, финансови, информационни. 

7. Създаване на образователния продукт.  

Предоставяне на образователния продукт и образователната услуга 

на потребителите. 

8. Измерване, анализ и подобряване. 

Процесите на управление на качеството в образователните 

институции най-общо могат да бъдат систематизирани по следния начин: 

1. Управление на качеството на образователния продукт.  

Касае управлението на учебно-възпитателния процес, проектиране и 

разработване на комплекс от учебни планове и програми, планираща 

документация, свързана с образователните цели. 

2. Управление на човешките ресурси. 

Включва изисквания за постоянно усъвършенстване на персонала, 

обучение и повишаване на квалификацията. 

3. Управление на материалните ресурси.  

4. Управление на информационните ресурси – технически средства 

за наблюдение и управление на информацията в организацията, 

обслужване на база данни с Регионално управление на образованието и 

Министерство на образованието и науката, както и информацията вътре в 

самата учебна организация – документооборот, информационна система за 

движение на информацията. 

5. Управление на документи и записи – този процес регламентира 

реда за разработване, промяна и разпространение на създадената система 

за управление. 

6. Управление на финансовите ресурси.  

Целесъобразно използване на делегираните финансови средства за 

управление на учебното заведение и търсене на алтернативни източници 

на финансиране. 

Прозрачност на финансовото управление. 

7. Управление на инфраструктурата – учебна среда – изисквания за 

поддръжка на сграден фонд и прилежащи площи, изисквания за поддръжка 
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на техническите средства (компютърна техника, системи за 

видеонаблюдение, машини, работно оборудване, съоръжения за 

извършване на дейността). 

8. Наблюдение, измерване и подобряване на системата за управление 

на качеството – вкл. коригиращи и превантивни действия. 

Целите на мерките за управление на качеството са: 

1. повишаване на качеството на предоставяното образование в 

училището; 

2. подобряване на индивидуалния напредък на всяко дете и ученик 

по отношение на неговите образователни резултати; 

3. организационно развитие на училището. 

4. непрекъснато подобряване на условията и редът за разработване на 

ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на 

образованието. 

Мерките за повишаване качеството на образованието включват: 

1. същност, принципи и цели на управлението на качеството в 

училището; 

2. рамкови изисквания към управлението на качеството в 

образователната институция; 

3. 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 училището, което се осъществява на всеки две години, чрез 

разработването и изпълнението на Стратегията за развитие на училището 

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. 
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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 чрез самооценяване. 

 

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ. ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

ОБУЧЕНИЕТО 
 

Органи за управлението на качеството са: 

- директорът. 

- педагогическият съвет на училището. 
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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; 
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3. определя отговорника по качеството; 

4. определя състава на комисията; 

5. утвърждава всеки 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 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. всеки годишния 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 на училището съгласува мерките за повишаване 

на качеството на образованието и приема отчета по изпълнението на Плана 

за действие към Стратегията за развитие на училището. 

Директорът на училището 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 
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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; 

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 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 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. 

План-графикът се утвърждава от директора на училището в началото 

на всяка една от двете учебни години в обхвата на времето за 

самооценяване. 
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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 от училището 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 

училището, 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 учениците, учителите, 

директорът, другите педагогически специалисти, както и родителите. 

Самооценяването се извършва от училищна 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 училището 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 на образование; 

2. образователен процес – обучение, възпитание и социализация; 

3. взаимодействие на всички заинтересовани страни. 

Направленията на оценяване, изхождайки от контекста на 

приоритетите на Стратегията за развитие на училището ориентират към 5 

области на самооценяване. 

Аналогично критериите се обвързват и разпределят групово в 

съответствие с определените мерки в основния управленски документ. 

Показателите за измерване на отделните критерии по същество 
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представляват индикатори за качество и количество, отчитащи степента на 

постигнатото в оценъчния диапазон на осъществените, предварително 

разписани дейности към мерките на Стратегията. 

Критерии по области на самооценяването на качеството 

I Обновяване, разширяване и модернизация на материалната 

база на училището. 

1 Саниране на съществуващата основна сграда. 

2 Увеличаване на сградния фонд. 

3 Благоустрояване на дворното и прилежащите на училището 

пространства. 

4 Осигуряване на допълнително обзавеждане и оборудване. 

II Разширяване и подобряване на дейността на учебното 

заведение, чрез прилагане на по-ефективни практики и повече 

иновативни подходи в работата с учениците. 

1 Разкриване на допълнителни специализирани кабинети. 

2 Прилагане на повече и по-разнообразни форми на интерактивно 

образование. 

3 Увеличаване обхвата на извънурочните и извънкласните дейности. 

4 Подобряване на резултатите от обучението на учениците. 

III Подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на 

неограничен достъп до образователни услуги в необходимия 

обем и качество. 

1 Непрекъснато усъвършенстване и възходящо кариерно развитие на 

педагогическия персонал. 

2 Утвърждаване на принципите на подкрепа за личностното развитие 

в процеса на училищна подготовка. 

3 Създаване на условия за развитие на по-ефективно приобщаващо 

образование. 

IV Развитие на мрежова стратегия за сформиране на общ социален 

капитал и обединяване на ресурси. 

1 Включване в разработването и реализацията на съвместни проекти. 

2 Организиране и провеждане на общи инициативи. 

3 Участие в публични форуми по обществено значими въпроси и 

проблеми. 

4 Задълбочаване на междуинституционалното взаимодействие. 

5 Повишаване на публичността и прозрачността в работата на 

училището. 

V Осигуряване на допълнително финансиране за осъществяване 

на повече училищни инициативи 

1 Увеличаване размера на държавната издръжка. 

2 Осигуряване на допълнително финансиране от Общинския бюджет 
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и дарителски кампании. 

3 Усвояване на повече средства от проектни дейности. 

 

Показателите към отделните критерии притежават различна тежест в 

зависимост от значението и влиянието, което дадена мярка оказва върху 

качеството на работа в учебното заведение. 

Индикаторите де факто определят равнището на качеството за всеки 

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 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. 

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. 

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;  
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- 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. 

 

МИНИМАЛНИ РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

КАЧЕСТВОТО В ИНСТИТУЦИИТЕ 
 

Минималните рамкови изисквания към управлението на качеството 

се отнасят до: 

1.анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и 

внасянето на подобрения в работата на училищата; 

2. областите на самооценяването; 

3. участниците в процеса на самооценяването; 

4. условията и реда за извършване на самооценяването; 

5. съдържанието на доклада от самооценяването; 

6. начините на представяне на резултатите от самооценяването; 

7. срока на съхранение на документацията от самооценяването. 

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 
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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) 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) проучване и прилагане на добри практики на сродни 

институции; 

   б) подобряване на възможностите за достъп до информация на 

участниците в образованието и обучението; 

   в) информиране на общността и заинтересованите страни за 

добрите практики и постиженията на институцията в областта на 

осигуряване на качеството на образованието и обучението; 

   г) участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на 

образованието и обучението. 

Докладът от самооценяването се утвърждава от директора преди 

края на втората учебна година. 

 Докладът е част от отчета за двугодишното изпълнение на Плана за 

действие към Стратегията за развитието на училището. 

Мерките за повишаване на качеството на образованието се 

публикуват на интернет страницата на училището в 7-дневен срок след 

утвърждаването им от директора и са достъпни за период не по-малък от 4 

години от публикуването им. 

Документацията от самооценяването се съхранява в учебното 

заведение не по-малко от 5 години. 

Внасянето на подобрения в работата на институцията се извършва: 
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1. чрез изпълнение на Плана за действие към Стратегията за развитие 

на училището, в който се включват мерките, предложени от Комисията  по 

самооценяването и Обществения съвет и приети от Педагогическия съвет. 

2. чрез изпълнение на препоръките след оценката и насоките от 

инспекцията по чл. 274, ал. 5, т. 3 от ЗПУО. 

 

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. 
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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 – Плевен 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 НУ „Патриарх 



18 
 

Евтимий“ - Плевен споделят напълно отговорностите по наблюдение и 

контрол в процеса на управление на качеството на образованието. 

 Общественият съвет на училището предлага политики и мерки за 

подобряване качеството на образователния процес въз основа на 

резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за 

училищата, и инспектирането на училището 

 2. Външният мониторинг се осъществяват от Министерството на 

образованието и науката и от Регионалното управление на образованието - 

Плевен. 

 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 на предоставяното от училището 

образование в определен момент от дейността му 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. 

 Инспектирането на училището се осъществява от Националния 

инспекторат по образованието към Министерството на образованието и 

науката. 

 

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 и от собствени приходи. 

 Училището 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. 

  

ПЪТНА КАРТА НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

МЕРКИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНИТЕ 2016/2017 И 2017/2018 ГОДИНИ 
 

№  

по ред 
Етап на самооценяването Отговорник Срок 

1 Определяне на състав на Училищна 

комисия за самооценяване на 

Директор най-късно до 16 

февруари  2017 г. 
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качеството на образованието 

(УКСКО)  през учебните 2016/2017 

и 2017/2018 години 

2 Обучение на членовете на УКСКО Директор, 

УКСКО 

м. февруари 

2017 г. 

3 Подготовка за провеждане на 

самооценяването през учебните 

2016/2017 и 2017/2018 години 

УКСКО,  

Директор 

м. февруари 

2017 г. 

4 Разработване на Правила за 

прилагане на Вътрешната система 

за осигуряване на качеството и 

актуализирането им 

УКСКО,  

Директор 

м. февруари 

2017 г. 

5 Разработване на конкретни 

Процедури по критерии и 

съответния инструментариум към 

тях за провеждане на дейностите по 

самооценяването 

УКСКО,  

Директор 

м. февруари 

2017 г. 

6 Разработване на годишен План-

график за провеждане на 

дейностите по самооценяване през 

учебната 2016/2017 г. – първи етап 

на самооценяването 

УКСКО,  

Директор 

м. февруари 

2017 г. 

7 Приемане на Правилата за 

прилагане на Вътрешната система 

за осигуряване на качеството и 

актуализацията им като част от 

Правилника за дейността на 

училището 

УКСКО,  

Директор, 

Педагогически 

съвет 

м. март 2017 г. 

8 Приемане на Процедури по 

критерии и съответния 

инструментариум към тях за 

провеждане на дейностите по 

самооценяването 

УКСКО,  

Директор, 

Педагогически 

съвет 

м. март 2017 г. 

9 Приемане на годишния План-

графика за провеждане на 

дейностите по самооценяване през 

учебната 2016/2017 г. – първи етап 

на самооценяването 

УКСКО,  

Директор, 

Педагогически 

съвет 

м. март 2017 г. 

10 Провеждане на информационна 

кампания сред учениците, 

учителите, другите педагогически 

специалисти и родителите 

УКСКО, 

Директор 

 

 

м. март 2017 г. 

11 Провеждане на първия етап на УКСКО,  м. април 2017 г. 
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самооценяването през учебната 

2016/2017 г. 

Директор 

12 Преглед и актуализиране при 

необходимост на Мерките за 

повишаване на качеството на 

образованието през учебните 

2016/2017 и 2017/2018 години. 

Директор, 

УКСКО, 

Педагогически 

съвет, 

Обществен 

съвет 

м. август  

2017 г. 

13 Актуализиране при необходимост 

на състава на Училищна комисия за 

самооценяване на качеството на 

образованието (УКСКО)  през 

учебните 2016/2017 и 2017/2018 

години 

Директор най-късно до 05 

септември 2017 г. 

14 Разработване на годишен План-

график за провеждане на 

дейностите по самооценяване през 

учебната 2017/2018 г. – втори етап 

на самооценяването 

УКСКО, 

Директор 

 

най-късно до 15 

септември  

2017 г. 

15 Приемане на годишния План-

график за провеждане на 

дейностите по самооценяване през 

учебната 2017/2018 г. – втори етап 

на самооценяването 

УКСКО,  

Директор, 

Педагогически 

съвет 

м. септември  

2017 г. 

16 Провеждане на втория етап на 

самооценяването през учебната 

2017/2018 г. 

УКСКО,  

Директор 

м. април 2018 г. 

17 Обработване на информацията от 

проведеното самооценяване през 

двете учебни години 

УКСКО м. май 2018 г. 

18 Анализиране на получената 

информация от самооценяването 

УКСКО,  
Директор 

м. май 2018 г. 

19 Предлагане на мерки за внасяне на  

подобрения в работата на 

институцията за повишаване на 

качеството на предоставяното 

образование 

УКСКО, 

Обществен 

съвет на 

училището, 

Директор 

м. май 2018 г. 

20 Изготвяне на Доклад от 

самооценяването на качеството на 

образованието през учебните 

2016/2017 и 2017/2018 години 

УКСКО, 

Директор 

м. юни 2018 г. 

21 Представяне на Доклада от 

самооценяването на качеството на 

УКСКО, 

Директор, 

м. юни 2018 г. 
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образованието през учебните 

2016/2017 и 2017/2018 години пред 

Директора 

 

22 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 

Директор, 

УКСКО, 

Национален 

инспекторат по 

образование към 

МОН, 

РУО  

м. юли 2018 г. 

23 Утвърждаване на Доклада от 

самооценяването на качеството на 

образованието през учебните 

2016/2017 и 2017/2018 години 

Директор м. юли 2018 г. 

24 Представяне на Доклада от 

самооценяването на качеството на 

образованието пред РУО през 

учебните 2016/2017 и 2017/2018 

години 

Директор, 

РУО - Плевен 

м. юли 2018 г.  

 

 


