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УТВЪРЖДАВАМ:
Д-Р АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА
Директор на Националния инспекторат по образованието

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
за 2020 година
АКТУАЛИЗИРАНИ КЪМ м. март 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИОРИТЕТ 1 на МОН
ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕШИТЕЛНА ПОЛИТИКА, НАСОЧЕНА КЪМ ЛИКВИДИРАНЕ НА НЕГРАМОТНОСТТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ В ДУХ НА РОДОЛЮБИЕ. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРАНО КЪМ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, ЧРЕЗ МОТИВИРАНИ, ПОДГОТВЕНИ И
ПОДКРЕПЯНИ УЧИТЕЛИ
ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НИО:

Приоритет 1. Устойчиво лидерство в процесите за оценка и повишаване на качеството на предучилищното и
училищното образование
Приоритет 2. Висока ефективност на процеса на инспектиране
Приоритет 3. Сътрудничество и партньорство за осигуряване на по-високо качество
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на качество на предоставеното от детските
градини и училищата образование за успешна реализация на децата и учениците
Стратегически документи/нормативни актове: Закон за предучилищното и училищното образование, Правилник за
устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, Наредба № 15 от 8 декември 2016 г. за
инспектирането на детските градини и училищата, актуализирана Стратегия за развитието на Националния инспекторат по
образованието

Цели за 2020

Мерки

Отговорно

Дейности

Индикатор за изпълнение

звено/
структура
Утвърждаване на
общото
разбиране за
качеството на
образованието
на всички
участници в
системата на
предучилищното
и училищното
образование

Експертно
анализиране и
оценяване на
качеството на
предоставяното
образование в
детските
градини и
училищата за
формиране на
образователни
политики

Дирекция
“Административ
но осигуряване”
Дирекция
“Инспектиране”

Индикатор за
текущо състояние

Индикатор за целево
състояние
(в края на 2020 г.)

Провеждане на инспекции на
детски градини и училища

Проведени инспекции 29 бр.

Проведени инспекции 100 бр.

Апробиране на различни
видове/модификации и
организация на инспекции

Брой апробирани
различни
видове/модификации и
организация на
инспекции - 1 бр.

Брой апробирани
различни
видове/модификации и
организация на
инспекции - 2 бр.

доклади от инспекции 29 бр.

доклади от инспекции 100 бр.

Брой изготвени доклади
до началника на РУО 2 бр.

Брой изготвени доклади
до началника на РУО 5 бр.

Брой анализи - 0

Брой анализи - 1 бр.

Брой анализи - 0

Брой анализи - 1 бр.

Предоставяне на оценка и
насоки от инспекция на
директора на инспектираната
детска градина/училище
Предоставяне на оценки и
насоки от инспекциите на
началника на съответното
регионално управление на
образованието
Предоставяне на анализ на
министъра на образованието и
науката за качеството на
образованието в
инспектираните институции
Предоставен анализ на
Министерския съвет за
качеството на образованието в
инспектираните институции

Утвърждаване на
НИО като
институция,
развиваща
качеството на
образование в
системата на
предучилищното
и училищното
образование и в
своята дейност

Подкрепа за
усъвършенства
не на
качеството на
образованието
в детските
градини и
училищата

Дирекция
“Административ
но осигуряване”

Публичност на
дейността на
НИО

Осигуряване и
развиване на
качеството в
дейността на
НИО

Популяризиране на добри
практики за повишаване на
качеството на образованието,
наблюдавани по време на
инспекциите

Брой публикации в
рубриката „Знак за
качество“- 0

Брой публикации в
рубриката „Знак за
качество - 5 бр.

Дирекция
“Административ
но
осигуряване”

Популяризиране на дейността
на НИО

Брой публикации в
печатни или електронни
медии - 0

Брой публикации в
печатни или електронни
медии - 2 бр.

Дирекция
“Инспектиране”

Информиране
на обществеността за ползите
от процеса на инспектиране

Брой периодични
актуализации на интернет
страницата на НИО 3 бр.

Брой периодични
актуализации на
интернет страницата на
НИО - 12 бр.

Дирекция
“Административ
но осигуряване”

Прилагане на модела CAF

Брой информационни
единици във връзка с
качеството - 3 бр.
Брой изпълнени
дейности/мерки от плана
за подобрение - 0
Доклад за самооценка 1 бр.

Брой информационни
единици във връзка с
качеството - 4 бр.
Брой изпълнени
дейности/мерки от
плана за подобрение 6 бр.
Доклад за самооценка 2 бр.

Брой проведени
проучвания -1бр.

Брой проведени
проучвания - 2 бр.

Дирекция
“Инспектиране”

Дирекция
“Инспектиране”
Проучвания на
удовлетвореността на
служителите от работата им в
администрацията.

Разширяване и
усъвършенства
не на
компетентност
ите за оценка,
осигуряване и
управление на
качеството на
служителите в
НИО

Дирекция
“Административ
но осигуряване”

Периодично
проследяване и
оценка на
въздействието
на политиките
и мерките за
оценка на
качеството,
реализирани
от НИО

Дирекция
“Инспектиране”,
външни лица"

Дирекция
“Административ
но осигуряване”,
дирекция
“Инспектиране”

Участие в обучения на
служителите за подобряване
компетентностите за оценка и
самооценка

Брой получени
сертификати от ИПА 2 бр.

Брой получени
сертификати от ИПА 8 бр.

Брой вътрешноинституционални обучения – 2
бр.

Брой
вътрешноинституциона
лни обучения - 3бр.

Осъществяване на вътрешен и
външен мониторинг на
проведени инспекции

Брой доклади от външен
мониторинг - 0

Брой доклади от външен
мониторинг - 2 бр.

Брой доклади от
вътрешен мониторинг - 0

Брой доклади от
вътрешен мониторинг 2 бр.

Изготвяне на анализи на
дейността на НИО

Анализ за дейността на
НИО - 0

Анализ за дейността на
НИО - 1 бр.

Изготвяне на анализи по
CAF

Анализ по CAF - 1 бр.

Анализ по CAF - 1 бр.

Дирекция
“Инспектиране”

Утвърждаване на
модела за
инспектиране
като позитивна
мотивация за
предоставяне на
качествено
образование от
образователните
институции.

Осъществяване
на периодична
рефлексия на
действащия
модел за
инспектиране

Изграждане и
усъвършенства
не на
компетентност
и за
самооценка, за
осигуряване и
управление на
качеството в
системата на
предучилищно
то и училищно
образование

Дирекция
“Инспектиране”

Изготвяне на
модел за
оценка на
влиянието на
факторите на
външната
среда за
качеството на
предучилищно
то и училищно
образование

Дирекция
“Инспектиране”

Усъвършенства Дирекция
не на
“Инспектиране”
инструментари
ума за
инспектиране в
зависимост от

Участие в работни групи
за обсъждане проблемите
на качеството в
образованието

Брой работни срещи - 0

Брой работни срещи 2 бр.

Разработване и изпълнение на
проекти в областта
на качеството

Брой реализирани
проекти-0

Брой реализирани
проекти -1 бр.

Изготвяне на модел за оценка
на влиянието на факторите на
външната среда за качеството
на образованието

Брой писмено
разработени документи 0

Брой писмено
разработени документи
- 1 бр.

Брой анализи по общини
и области - 0

Брой анализи по
общини и области 2 бр.

Брой периодично
актуализирани скали за
оценяване, критерии,
индикатори, формуляри
за обратна връзка - 0.

Брой периодично
актуализирани скали за
оценяване, критерии,
индикатори, формуляри
за обратна връзка - 1бр.

Анализиране на влиянието на
факторите на средата върху
качеството на образование

Изготвяне на
инструментариум за
инспектиране, отговарящ
на съвременните тенденции и
политики (променени условия
на външната среда,

променени
условия на
външната
среда

законодателна уредба или др.
фактори)

Дирекция
“Инспектиране”

Планиране и управление на
инспекциите.

Осигуряване на оптимален
обхват на инспектирани
институции

Разработено и
утвърдено Ръководство за
инспектиране -1 бр.

Разработено и
утвърдено Ръководство
за инспектиране -1 бр.

Разработен и утвърден
Наръчник за инспектори 0

Разработен и утвърден
Наръчник за инспектори
- 1 бр.

Актуализирано Указание
“Готови за инспекция” 1 бр.

Актуализирано
Указание “Готови за
инспекция” - 1 бр.

Брой разработени и
утвърдени критерии за
подбор на детски
градини/училища за
включване в плана за
инспекции - 2 бр.

Брой разработени и
утвърдени критерии за
подбор на детски
градини/училища за
включване в плана за
инспекции -6 бр.

Брой месечни планове за
инспекции - 3 бр.

Брой месечни планове
за инспекции - 6 бр.

Дял на обхванатите в
инспектиране институции
от всички със сходни
характеристики

Дял на обхванатите в
инспектиране
институции от всички
със сходни
характеристики

Разширяване на
партньорството с
институциите от
системата на
предучилищното
и училищното
образование и
заинтересованит
е страни

Подобряване
на обратната
връзка за
проследяване
ефективността
от
провежданите
инспекции в
системата на
предучилищно
то и
училищното
образование

Дирекция
“Административ
но осигуряване”

Разширяване
на мрежата от
външни
инспектори

Дирекция
“Административ
но осигуряване”

Дирекция
“Инспектиране”

Създаване на
инструментариум за обратна
връзка
Изследване на ефекта от
проведените инспекции чрез
осигурена обратна връзка

Провеждане на ефективно
обучение на външни
инспектори

Дирекция
“Инспектиране”

Поддържане на технологично
усъвършенстван регистър на
външните инспектори

Брой разработени анкети
-1 бр.

Брой разработени
анкети - 3 бр.

Брой проведени
проучвания сред
участниците в процеса на
инспектиране - 1бр.

Брой проведени
проучвания сред
участниците в процеса
на инспектиране - 3 бр.

Брой анализи за
удовлетвореността на
участниците в процеса на
инспектиране - 0

Брой анализи за
удовлетвореността на
участниците в процеса
на инспектиране - 1 бр.

Брой обучени нови
кандидати за външни
инспектори - 0

Брой обучени нови
кандидати - 40 бр.

Брой приложени
различни форми и
организация на
обучение - 1 бр.

Брой приложени
различни форми и
организация на
обучение - 2 бр.

Брой проведени годишни
срещи на външните
инспектори - 0

Брой проведени
годишни срещи на
външните инспектори 1 бр.

Брой актуализации на
базата данни за външни
инспектори - 0

Брой актуализации на
базата данни за външни
инспектори -1 бр.

Съвместна
дейност, обмяна
на опит и
внасяне на
подобрения в
процеса на
инспектиране в
партньорство с
инспекторати от
други страни
(чрез
сътрудничество
в SICI) и други
заинтересовани
страни

Сътрудничеств
ос
регионалните
управления на
образованието
като
институции,
изпълняващи
методическа
подкрепа на
детските
градини и
училищата

Дирекция
“Инспектиране”

Създаване на механизъм за
обратна връзка за
информиране на РУО за
резултатите от проведените
инспекции

Създаден механизъм за
обратна връзка - 0

Създаден механизъм за
обратна връзка -1 бр.

Координация и
сътрудничеств
о с
международни
партньори за
обмяна на
опит

Дирекция
“Инспектиране”

Поддържане и надграждане на
ефективни партньорски
взаимоотношения

Брой участия в работни
срещи, конференции или
други форуми -1 бр.

Брой участия в работни
срещи, конференции
или други форуми - 2
бр.

Споделяне на опит и практики
в международни форуми

Брой обменени добри
практики между
партньорите - 0

Брой обменени добри
практики между
партньорите - 2 бр.

Разширяване
на участието в
международни
образователни
мрежи и
партньорства

Дирекция “Инсп
ектиране”

Осъществяване на
сътрудничество с външни
партньори
Участие на служителите в
проведени партньорски
инициативи

Брой предприети
инициативи - 2 бр.

Брой предприети
инициативи - 3 бр.

Брой участия в семинари,
конференции или други
форуми, инициирани от
НИО или външни
партньори

Брой участия в
семинари, конференции
или други форуми,
инициирани от НИО
или външни партньори

Брой изготвени
презентации, доклади,
съобщения - 0

Брой изготвени
презентации, доклади,
съобщения - 2 бр.

