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УВОД 

Настоящият анализ има за цел да изследва в съпоставителен план оценките на качеството на 

предучилищното и училищно образование, получени в резултат от проведеното от Националния 

инспекторат по образованието инспектиране през учебната 2019/2020 г. и целите на 

администрацията на Министерството на образованието и науката за посочения период в Приоритет 

1: “Провеждане на решителна политика, насочена към ликвидиране на неграмотността и 

задължително образование, възпитание в дух на родолюбие. Повишаване на качеството на 

образованието, практически ориентирано към потребностите на пазара на труда, чрез мотивирани, 

подготвени и подкрепяни учители”. Инспектирането не проследява степента на изпълнение на цел 

“Подкрепа за българските училища в чужбина като крепител на българската национална 

идентичност”, тъй като тя не се отнася до детски градини и училища, които са обект на инспекции. 

Анализът предоставя информация на Министерския съвет и министъра на образованието и 

науката за качеството на образованието в детските градини и училища, за изпълнението на 

държавните образователни стандарти, държавната политика и Програмата за управление на 

Правителството на Република България в областта на предучилищното и училищното образование.  

Анализът на качеството на образованието се основава на данни и информация, получени при 

инспектирането на 95 детски градини и училища през учебната 2019/2020 г. При подбора на 

институциите за инспектиране през учебната 2019/2020 г. са приложени следните принципи: 

териториален; по вид на детските градини и училищата; доброволен. 

Основният масив училища и детски градини е от София-област - инспектирани са 42 общински 

детски градини, от които 1 средищна, 1 защитена и 1 частна детска градина и 48 училища, от които 

4 начални, 26 основни, 1 обединено, 6 средни, 9 професионални и 2 профилирани гимназии. 

Общинските училища са 43, държавните са 4 и 1 е частно. В процеса на апробиране на 

инспекционни дейности в електронна среда по време на  дистанционното обучение на доброволен 

принцип участваха четири основни училища и едно средно училище: 2 от област София (столица), 

2 от област Бургас и 1 от област Стара Загора.  

 Националното инспектиране в 48 училища и 43 детски градини протече по утвърдените правила 

и процедури в подготвителен, присъствен същински и заключителен етапи. Пет от училищата бяха 

инспектирани в два етапа. Една част от инспекцията се проведе на място през м. март, преди 

прекратяване на присъствените учебни занятия. Инспекционните дейности от същинския и 

заключителния етап в тези училища бяха приключени в електронна среда през м. май 2020 г. 

Пилотното онлайн инспектиране се проведе в месеците май и юни 2020 г. 

За формирането на външна независима оценка на качеството Националният инспекторат по 

образованието прилага комплекс от процедури, методи и инструменти. Критериите и индикаторите 

за инспектиране, утвърдени от директора на Националния инспекторат по образованието в 

изпълнение на чл. 274, ал. 5, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
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публикувани на сайта на НИО https://nio.government.bg осигуряват обективност на оценката на 

качеството на образоването. Използваните критерии и индикатори за инспектиране през учебната 

2019/2020 г. са усъвършенствани след задълбочен анализ на приложимостта им в апробирането на 

цялостния инспекционен процес през предходната учебна година. При извършване на 

инспектирането се отчита влиянието на външната среда, в която функционира образователната 

институция. 

ПЪРВА ГЛАВА: ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Общата оценка на качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища 

през учебната 2019/2020 г. е добра - 3.14 (Диаграма.1). Съгласно параметрите за оценяване, 

заложени в Наредба № 15 от 8.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата добра 

оценка получават институции, които са постигнали резултати между 50% и 75 % изпълнение на 

индикаторите за инспектиране.  

 

Оценките на област за инспектиране “Образователен процес” и област “Управление на 

институцията” са близки и съпоставими и показват баланс между фактори, процеси и резултати в 

двете области. 

Три институции от София-област са получили незадоволителни оценки, техните резултати 

са под 30 % степен на изпълнение на заложените цели. В тези институции са констатирани   

множество нарушения на нормативната уредба: броят на назначените учители не е достатъчен за 

изпълнението на функциите по отглеждане, обучение, възпитание и социализация на децата, не са 

осигурени възможности за опазване на физическото и психическото им здраве и др. Оценките на 

качеството на всяка инспектирана детска градина и училище са представени в Приложение № 2 - 
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Оценки на качеството на образованието, предоставяно от инспектираните през 2019/2020 учебна 

година детски градини и училища. 

1. Качество на предучилищното образование 

Средната оценка на качеството на образованието, предоставяно от инспектираните през 

2019/2020 учебна година детски градини е представена в Диаграма 2. 

 

 

Детските градини постигат по-високи резултати в област за инспектиране “Образователен 

процес” в сравнение област за инспектиране “Управление на институцията”, макар и с разлика от 

0,14 пункта. Родителите и педагогическите специалисти дават много добра оценка на 

образователния процес в детските градини. Оценката на обучението, възпитанието и 

социализацията е добра. Оценката на дейностите за развитие на личностните качества и социалните 

компетентности също е добра, макар и в долната степен на скалата. Прави впечатление високата 

степен на удовлетвореност на родителите и педагогическите специалисти от управлението на 

детската градина. Този резултат е в пряка връзка с високата оценка на критерия “Управление на 

партньорства”, тъй като родителите от детските градини активно партнират за осъществяване на 

сътрудничеството и взаимодействието с педагогическите специалисти и директора.  

2. Качество на образованието в инспектираните училища 

За разлика от детските градини училищата показват по-високи резултати в област за 

инспектиране „Управление на институцията“, макар и само с 0,04 пункта – Диаграма 3.  
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Резултатите при училищата от двете области за инспектиране са почти еднакви. 

Удовлетвореността на участниците в образователния процес в училище е висока, което намира 

своето обяснение в добрите резултати, постигнати при социализацията, възпитанието и  обучението 

на учениците. Като дефицит при осигуряване на качеството на образованието инспекторите 

констатират недостатъчна ефективност на работата за личностното развитие на учениците. 

Удовлетвореността на ученици, родители и педагогически специалисти от начина на ръководене на 

училищата е висока и е пряка последица от добрите резултати на училищните екипи за провеждане 

на политики за развитие на институционална култура и устойчиви партньорства. Оценките на 

останалите критерии са с изключително близки стойности.  

 

ВТОРА ГЛАВА: СТЕПЕН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И 

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.   

Качеството на образованието е съвкупност от характеристики на образователния процес, 

които водят до реализация на Целите и политиките на администрацията на Министерството на 

образованието и науката за 2020 година в Приоритет 1 https://www.mon.bg/upload/22259/tseli-MON-

2020_170320.pdf  

Степента на изпълнение на всяка цел се измерва със средно аритметична стойност от 

степента на изпълнение на индикаторите за инспектиране, чрез които качеството е оценено. 

Общата средна оценка на изпълнението на целите на МОН за 2020 г. е 75,47% . 

https://www.mon.bg/upload/22259/tseli-MON-2020_170320.pdf
https://www.mon.bg/upload/22259/tseli-MON-2020_170320.pdf
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Компонентите на качеството на образованието, които се измерват и оценяват при инспектирането 

са свързани с:    

• нивото на знания, умения и компетентности на учениците;   

• степента на развитие на личностните качества и социалните компетентности;   

• удовлетвореността на потребностите на обществото, родителите и учениците. 

Оценяват се резултатите от дейността на детските градини/училищата и процесите, които водят до 

постигане на целите. 

I.  Сравнителен анализ на оценките на качеството в детските градини и училищата, които 

отразяват нивото на знанията, уменията и компетентностите на децата/учениците спрямо 

заложените цели за учебната 2019/2020 г.  

Анализът на изпълнението на целите е подреден в низходящ ред в зависимост от степента 

на изпълнение. 

1. Степента на изпълнение на целта “Развитие на професионалното образование в 

партньорство с бизнеса чрез активно въвеждане на дуалната система – обучение чрез работа. 

Кариерно ориентиране на учениците чрез стабилни партньорства с родителите, висшите 

училища и бизнеса” е много висока - 78,06%. Тя е измерена с четири индикатора със следните 

степени на изпълнение: “Организация на педагогическата ситуация/урока и на производствената 

практика” - 87,50%, “Взаимодействие с родителите” - 80,00%, “Проактивност на директора” - 

77,25% и “Използване на подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и технологии на 

преподаване” - 67,50%.  

В инспектираните образователни институции се създава организация за провеждане на 

производствената практика на учениците. В част от професионалните гимназии учениците 

посещават работни места в партньорски предприятия, а в други - практиката се провежда в 

специално оборудвани кабинети и работилници в училище. Учителите по теоретично и практическо 

обучение съобразяват организацията на урока с очакваните резултати и възможностите на 

физическата среда. Осъществява се своевременна комуникация между родителите и другите 

участници в образователния процес на професионалните гимназии по отношение на кариерното 

ориентиране на учениците и изборът им на професия след седми клас. Комуникацията с родителите 

се осъществява по различни начини, включително и с помощта на технологиите.  Там където 

установените партньорства с местния бизнес се развиват устойчиво, това допринася не само за 

постигане целите на професионалната гимназия, но и за осигуряване на квалифицирана работна 

ръка за бизнеса. Учителите в професионалните гимназии използват дидактически материали, 

техника, инструменти, материали и др. и изискват използването на терминология, която е 

съобразена с учебното съдържание и изучаваната професия. В част от гимназиите учителите 

целесъобразно използват и дават възможност и на учениците да използват съвременни 
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технологични ресурси в урока, съчетават методи на преподаване по начин, който осигурява 

формиране на ключови компетентности, свързани с професионалната реализация на учениците. В 

по-голямата част от инспектираните професионални гимназии успехът на учениците от държавните 

изпити за придобиване на професионална квалификация е по-висок от успеха на държавните 

зрелостни изпити.  

2. Изпълнението на цел “Мотивирани, подготвени и подкрепяни учители чрез 

инвестиции в тяхното развитие и квалификация” е в много висока степен - 75,58%.  

От високия резултат може да се направи извод, че учителите са мотивирани, подготвени и 

подкрепяни чрез различни инвестиции в тяхното развитие и квалификация. Целта е измерена с шест 

индикатора със следната степен на изпълнение: “Учителят демонстрира професионално 

поведение”- 92,25%, , Екипна работа в детската градина/училището” - 77,75%“, “Привличане, 

мотивиране и задържане на педагогически специалисти в детската градина/училището” - 76,25%, 

“Лидерство в училищната общност/общността на детската градина” - 76,75%, “Насоченост на 

квалификацията на педагогическите специалисти към развитие на професионалните им умения и 

компетентности и към напредъка на децата/учениците - 69,50%, “Прилагане на разнообразни 

видове и форми за оценяване в училище”- 62,00%. 

В инспектираните образователни институции учителите демонстрират презентационни 

умения, говорят с подходяща сила и интонация, темпът на работа е съобразен с груповата динамика,  

проявяват професионално отношение и поведение и използват и следят за спазването на нормите 

на българския книжовен език в процеса на обучение и общуване.  Целта е постигната  включително 

и чрез усъвършенстване и обогатяване на ключовите компетентности на педагогическите 

специалисти, чрез осигуряване на качеството на продължаващата квалификация и създадените 

възможности за участие  различни обучения и форуми. В инспектираните училища и детски 

градини са развити култура и структури и са създадени условия за професионален диалог и екипна 

работа между педагогическите специалисти. Педагогическите специалисти провеждат съвместни 

педагогически ситуации/уроци и се осъществява обмяна на добри практики и практика на 

„отворени врати“ в много голяма част от инспектираните образователни институции. 

Взаимодействието между педагогическите специалисти и непедагогическия персонал е ефективно 

- в голяма част от инспектираните институции директорът като лидер обединява и вдъхновява 

училищната общност/общността на детската градина, оказва подкрепа за успешна промяна, 

стимулира иновациите и творчеството. Значителна част от директорите създават условия за 

развитие на ръководни умения и лидерски компетентности сред педагогическите специалисти,  

успяват да мотивират педагогическите специалисти и екипите да проявяват активност за 

изпълнение на целите на институцията. В инспектираните училища и детски градини се прилагат  

ясни и прозрачни правила и процедури за назначаване и освобождаване на педагогически 

специалисти. Директорът създава условия за подкрепа на педагогическите специалисти в 
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професионалното им развитие. Прилага се наставничество за подкрепа на новопостъпили учители, 

но в по-голямата част от инспектираните институции като неформален процес. Разпределят се ясни 

отговорности и се делегират допълнителни правомощия на педагогическите специалисти за 

постигане целите на детската градина/училището, разработени са показатели за оценяване на 

резултатите от труда на педагогическите специалисти, съобразени със спецификата на детската 

градина/училището, прилагат се правила за поощряване и награждаване на педагогическите 

специалисти с морални и материални награди.  

Квалификацията на педагогическите специалисти в инспектираните институции съответства 

в средна степен на политиките и приоритетите, определени в Стратегията за развитие на детската 

градина/училището и на установените потребности за професионално развитие. Педагогическите 

специалисти имат възможност за участие в международни и национални програми и проекти за 

професионално развитие, планирана е и е реализирана квалификация, насочена към прилагане на 

ИКТ в образователния процес. Осъществява се вътрешноинституционалната квалификация с цел 

допринасяне за професионалното им развитие. Инспектирането не е отбелязало наличието на  

система за проследяване на придобитите компетентности от квалификационната дейност в пряката 

работа на педагогическите специалисти, а директорите нямат практика да контролират 

приложението им в практиката.  

Значителна част от учителите не използват разнообразни видове и форми за оценяване на 

учениците,  оценяването служи само за установяване на резултатите от обучението, за отстраняване 

на констатирани пропуски, но не и за създаване на мотивация за учене у учениците. Целта не е 

постигната във висока степен, въпреки  възможността за включване на учителите в обучения за 

повишаване на качеството и прилагане на съвременни методи за оценяване. В инспектираните 

институции децата/учениците не демонстрираха в достатъчна степен умения за самооценка на 

знания, умения и опит. В много голяма част от наблюдаваните педагогически ситуации/уроци беше 

установено, че самооценката не се използва като метод за оценяване. Практиката за провеждане на 

училищно външно оценяване (чл. 6, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 3 от Наредба №11 за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците) също се осъществява в малък брой от инспектираните 

училища.  

3. Изпълнението на целта “Увеличаване на инвестициите в образованието и 

гарантиран ежегоден ръст на бюджета за образование. Промяна в системата на делегираните 

бюджети от 2018 г., като финансирането няма да зависи само от броя на децата и учениците”  

измерено през оценката на качеството е в степен 74,00%.  Целта е измерена с индикаторите: 

„Целесъобразно управление на финансовите ресурси за развитие на детската градина/училището“ 

и „Осигурени допълнителни средства за развитието на детската градина/училището“.  

В голяма част от инспектираните образователни институции е осигурено финансиране на 

целите в Стратегията за развитие на детската градина/училището и в плана за изпълнението ѝ, 
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планирани и реализирани са средства за подобряване на физическата среда, осигурено е 

финансиране за съвременни дидактически средства (книги, помагала, пособия, съоръжения, 

техника, материали и др.), финансирани са дейности за подпомагане на равния достъп и за подкрепа 

за личностно развитие.  Планират се и разходват средства за квалификация на педагогическите 

специалисти. Осигурените допълнителни средства от Национални програми и от проекти 

допринасят за развитието на детската градина/училището. По данни, подадени от директорите на 

95 инспектирани училища и детски градини усвоените средства от Национални програми са общо 

в размер 979 370 лв, а  от проекти - 1 304 565 лв. От инспектираните училища/детски градини са 

осигурени собствени приходи по чл. 293, ал. 1 от ЗПУО общо в размер 163 272 лв. 

4. Степента на изпълнение на цел “Постигане равнище на функционална грамотност, 

което ще осигури възможност за личностно и обществено развитие и ще спомогне за 

постигането на интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж на икономиката” е 70,19%. 

Измерването е направено чрез индикаторите „Развитие на умения за учене“- 76,75%, „Развиване на 

умения у децата/учениците за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване“ - 63,25%, 

„Развиване на умения у децата/учениците за работа в екип“ - 46,75%,  „Прилагане на 

индивидуализиран подход”- 86,00%, „Поощряване на напредъка на децата/учениците“ -79,75%, 

„Насоченост на педагогическата ситуация/урока към социализацията и възпитанието на 

детето/ученика“ -86,75%, „Резултати от външни оценявания, олимпиади, състезания и др.“ - 

63,25%,  „Резултати от държавни зрелостни изпити“- 59,00%, „Използване на подходящи и 

разнообразни методи, подходи, техники и технологии на преподаване“ - 67,50% и „Проследяване 

на нивото на компетентности“ -74,75%. 

Учителите съобразяват дейностите в педагогическата ситуация/урока с индивидуалните 

възможности на децата/учениците, проверяват изпълнението на поставените задачи и усвояването 

на образователното/учебното съдържание, като акцентират на разбирането, а не на механичното 

възприемане и възпроизвеждане. Насочеността на педагогическата ситуация/урока към 

социализацията и възпитанието на детето/ученика, наблюдавана във висока степен,  допринася за 

повишаване на нивото на функционалната грамотност.  Развитието на умения за учене се дължи на  

усилията на учителите да мотивират децата/учениците да участват активно в процеса на 

обучението, възлагат им задачи, чрез които затвърждават придобитите знания и задълбочават 

разбирането на образователното/ учебното съдържание,  реализират дейности за прилагане на 

новите знания и умения, дават възможност на децата/учениците да представят по подходящ начин 

резултатите от работата си в хода на педагогическата ситуация/урока. По-рядко се наблюдава 

поставянето на задачи, свързани с търсене, извличане и използване на информация от различни 

източни. В инспектираните институции учителите не работят достатъчно за формиране у 

децата/учениците умения за управление на собственото им образователно и професионално 

развитие, за формиране и развиване на критично мислене, за придобиване на умения за взимане на 



10 
 

решения и поемане на отговорност за собствените действия. Децата/учениците не демонстрираха в 

достатъчна степен умения за самооценка на знания, умения и опит. При наблюдение на 

педагогическите ситуации/уроци не се отбелязва системна работа на учителя за организиране 

работата на децата/учениците в екип/и според конкретните очаквани резултати и промяна в броя 

и/или състава на екипите. Не е висока степента на изпълнение при съчетаването на методи и 

подходи на преподаване по начин, който осигурява постигане на очакваните резултати, формиране 

на ключови компетентности, целесъобразното използване на ИКТ ресурси в педагогическата 

ситуация/урока и осигуряване  възможност на децата/учениците да използват ИКТ ресурси за 

подобряване на постиженията си.  В инспектираните институции се използват различни начини за 

проследяване на напредъка и постиженията на детето по образователни направления, както и 

нивото на усвояване на компетентностите от учениците, обикновено в началото и в края на 

учебното време. Планирането на конкретни мерки за повишаване на образователните резултати, 

които се обсъждат от педагогическите специалисти в повечето случаи не се основава на анализ и е 

формално. По-ниските образователни резултати, измерени чрез външните оценявания, държавните 

зрелостни изпити, олимпиадите и състезанията са в пряка връзка с наблюдаваните процеси. 

II. Сравнителен анализ на оценките на качеството в детските градини и училищата, които 

отразяват степента на развитие на личностните качества и социалните компетентности на 

децата/учениците спрямо заложените цели за учебната 2019/2020 г.  

Анализът на изпълнението на целите е подреден в низходящ ред в зависимост от степента 

на изпълнение. 

 

1. Степента на изпълнение на целта “Повече родолюбие в училище” е 81,25% и е измерена с 

два индикатора със следните степени на изпълнение: “Насоченост на педагогическата 

ситуация/урока към социализацията и възпитанието на детето/ученика” - 86,75%  и “Формиране и 

развитие на социални  и граждански компетентности” - 75,75%.  

 В голяма част от инспектираните институции в обучението са включени компоненти с 

възпитателно въздействие. В по-малките общини учените от училище и децата от детската градина 

се включват активно в отбелязването на всички общински празници и празници, свързани с 

национални и исторически събития. В инспектираните образователни институции с 

децата/учениците се работи за формиране и развитие на умения за управление на конфликти, 

решаване на практически задачи, за опазване и поддържане на устойчива околна среда, за 

здравословен начин на живот и изграждане на активна гражданска позиция и национални ценности. 

У децата/учениците се насърчава толерантността и се и развиват интеркултурни компетентности. 
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2. Степента на изпълнение на целта “Прилагане на решителни мерки за пълно обхващане на 

всички подлежащи на образование деца и предотвратяване на отпадането от образователната 

система” е 79,03%. Целта е измерена чрез следните 16 индикатори: „Поддържане на позитивна 

дисциплина” - 96.50%, „Изграждане на позитивна среда в детската градина/училището“ - 85,25%, 

“Насоченост на педагогическата ситуация/урока към социализацията и възпитанието на 

детето/ученика“-86,75%, „Прилагане на индивидуализиран подход“- 86,00%, „Мерки за 

превенция“-83,00%, „Мерки за интервенция“, „Мерки за компенсиране“-83,00%, „Ефективност на 

взаимодействието между участниците в образователния процес“-73,75%, „Ефективност на 

системата за интервенция и подкрепа при прояви на тормоз и насилие”-77,50%, „Функционална и 

модернизирана физическа среда“-75,76%, “Ранно оценяване на развитието на детето и на риска от 

обучителни затруднения”-76,75%, „Осигуряване на обща подкрепа“ -75,75%„ „Осигуряване на 

допълнителна подкрепа“- 75,50%, „Развитие на умения за учене”-74,74%, „Формиране и развитие 

на социални  и граждански компетентности“ -72,75%, „Развиване на умения у децата/учениците за 

самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване“-63,25%. 

Учителите работят за адаптирането на децата/ учениците към образователната среда и 

включват в обучението на компоненти с възпитателно въздействие, с което се предотвратяват 

причини за отпадането от образователната система във висока степен. Учителите съобразяват 

дейностите в педагогическата ситуация/урока с индивидуалните възможности на децата/учениците.  

Индивидуализираният подход е в пряка връзка с предотвратяване на отпадането, ако причините за 

това са констатирани обучителни затруднения. Високата степен на изпълнение доказва 

целенасочените усилия на инспектираните образователни институции за преодоляване на 

отпадането от образователната система, особено в случаите, когато това предизвикателство е 

припознато. Всяка образователна институция изпълнява програма за  превенция на ранното 

напускане на образователната система, чиито мерки са разработени в съответствие със спецификите 

й. Отчита се недостатъчно използване на мерките, свързани с компенсиране при отпаднали ученици 

от образователната система.  

Усилията на екипите на детските градини/училищата за осигуряване на позитивна 

дисциплина в педагогическите ситуации/уроците, за спазването на съвместно договорени правила 

и ценности, за прилагането на етичните кодекси на образователните институции, управлението и 

справянето с конфликти имат висока реализация. Поощряването на децата/учениците  с материални 

и морални награди, както и своевременно наложените санкции също допринасят за изграждане а 

позитивна среда.  По-високи резултати имат детските градини/училищата, когато изпълняват  

разработена от тях система за интервенция и подкрепа при прояви на тормоз и насилие.  

За изпълнението на целта в голяма степен спомага ефективността на провеждането на 

целодневната организация на учебния ден (ЦОУД). В процеса на инспектиране се оценява 

провеждането на ЦОУД от гледна точка на това дали отдихът и физическата активност са 
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организирани в помещения, различни от тези за дейностите за самоподготовка. Търси се и мнението 

на родителите за  ефективността на ЦОУД при провеждане на срещата с тях, като с този въпрос се 

измерва ефективността на мерките за интервенция, свързани с обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система. Отчита се дали учителят мотивира 

децата/учениците да участват активно в процеса на обучението, което е предпоставка за създаване 

на нагласи за учене и предотвратява отпадането.  Екипите работят за формиране и развиване на 

умения за управление на конфликти, за насърчаването на толерантността, за изграждане на активна 

гражданска позиция, национални ценности и интеркултурни компетентности у децата/учениците. 

Тези дейности са превантивни по отношение на отпадането от образователната система. 

Превенцията на насилието и преодоляване на проблемното поведение, осъществяването на 

кариерно ориентиране на учениците, провеждането на занимания по интереси способстват за 

намаляване на рисковете от отпадане. В повечето инспектирани образователни институции тези 

дейности се осъществяват след екипно обсъждане от педагогическите специалисти. В голяма част 

от инспектираните институции се наблюдава недостатъчни усилия от страна на учителите за  

формиране  у децата/учениците умения за управление на собственото им образователно и 

професионално развитие. Формирането на тези умения се отразява при взимане на решения за 

продължаване на образованието им. 

Чрез ранното оценяване на риска от обучителни затруднения се предотвратяват потенциални 

бъдещи обучителни затруднения, които могат да се отразят на мотивацията за учене и да станат 

причина за отпадане от образователната система. Образователните институции полагат усилия на 

предотвратяване на отпадането от образователната система чрез ангажираността на родителите за 

провеждане на консултации и допълнително обучение по определени предмети и за осигуряване на 

присъствието на детето им, чрез провеждане на допълнителни модули, което е насочено към деца, 

за които българският език не е майчин или които не владеят добре български език.  Приобщаващото 

образование отчита образователните потребности на децата и учениците, като осигурява подкрепа 

на децата/учениците със специални образователни потребности (СОП) и/или на тези с изявени 

дарби. В инспектираните институции по-често се работи с децата/учениците със СОП, за сметка на 

тези с изявени дарби. Провежда се оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика и се 

запознават родителите с изготвен план за подкрепа. Често родителите отхвърлят възможността за 

подкрепа, поради нежелание за припознаване на здравословен проблем. В недостатъчна степен е 

осигуряването на дидактически ресурси и среда за работа според плана за подкрепа на 

детето/ученика, както и осигуряването на специализирана подкрепяща среда, които да  способстват 

за ефективността на допълнителната подкрепа на децата/учениците.  

 

3. Степента на изпълнение на целта  “Повече спорт в училище за повече здраве и живот без 

агресия. Насърчаване на двигателната активност и системното практикуване на 
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физическите упражнения и спорта за здравословен начин на живот, физическо и духовно 

развитие и живот без насилие”  е 76,63%. Целта е измерена с индикаторите “Ефективност на 

системата за интервенция и подкрепа при прояви на тормоз и насилие” и “Формиране и развитие 

на социални и граждански компетентности”.   

Високата степен на изпълнение се обуславя от факта, че в голяма част от инспектираните 

училища и детски градини е създадена система за интервенция и подкрепа при прояви на тормоз и 

насилие, осъществяват се съвместни действия с външни специалисти при прояви на тормоз и 

насилие, с децата/учениците се работи за формиране и развиване на умения за решаване на 

практически задачи  и за управление на конфликти, насърчава се  толерантността. Учителите 

работят за изграждане на активна гражданска позиция, национални ценности, интеркултурни 

компетентности, за формиране на умения за опазване и поддържане на устойчива околна  

здравословен начин на живот. 

 

4. Степента на изпълнение на целта „Повишаване на уменията в областта на 

предприемачеството, информационните технологии и активната гражданска позиция“ е  

74,13%. Пет индикатора обхващат от различна перспектива резултатите от работата в детските 

градини и училищата за повишаване на дигиталните умения на децата и учениците, за проектиране 

на собственото им развитие и активно гражданство: „Развиване на умения за учене“ - 76,75%, 

„Формиране и развитие на социални и граждански компетентности” - 75,75%, „Проследяване 

нивото на усвояване на компетентности у децата/учениците” -  74,75% , „Използване на подходящи 

и разнообразни методи, подходи, техники и технологии на преподаване“ - 67,70%, „Развиване на 

умения у децата/учениците за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване“  -  63,25 %.   

Най-голям принос за високата степен на изпълнение на целта има активното участие на 

децата/учениците в обучението, работата на учителите за изграждане на умения за търсене, 

извличане и използване на информация от различни източници. Посочените умения заедно с 

уменията за изразяване и аргументиране на собствени идеи, за формулиране на изводи, за 

представяне на резултати от работата допринасят за повишаване на предприемаческите нагласи и 

са част от необходимите умения за успешно развитие на личността.  Степента, в която учителите 

работят за повишаване на гражданската компетентност на децата/учениците чрез изграждане на 

умения за активна гражданска позиция, поддържане на устойчива околно среда и здравословен 

начин на живот, както и изграждане на комплекс от социални компетентности като управление на 

конфликти, работа в интеркултурна среда, толерантност аргументират високата оценка на 

изпълнението. Оценява се умението на учениците да решават практически задачи, често чрез 

използване на дигитални технологии и ресурси. Изпълнението на такива задачи допринася за 

развиването на социалните и гражданските компетентности на децата/учениците, 

компетентностите им в областта на предприемачеството. Педагогическите специалисти съвместно 
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проследяват развиването на ключовите компетентности от учениците и съответно повишаването на 

образователните им резултат, както и степента, в която учениците умеят да използват 

информационните и комуникационните технологии. Инспектирането измерва и оценява 

способността на децата/учениците да мислят критично, да оценяват правилно собствените си 

знания, умения и натрупан опит. Проучва се степента, в която учителите формират у 

децата/учениците умения взимане на решения, за поемане на отговорност за собствените действия. 

Тези предприемачески умения и нагласи са предпоставка за успешно лично развитие на 

децата/учениците при продължаване на образованието им и/или в професионалния им път. 

III. Сравнителен анализ на оценките на качеството в детските градини и училищата, които 

отразяват степента на удовлетвореност на потребностите на обществото, родителите и 

учениците от дейността на детската градина/училището. 

Индикатори, които пряко показват удовлетвореността на определена целева група 

участници в образователния процес са: „Степен на удовлетвореност у учениците от образователния 

процес – 88%“, „Степен на удовлетвореност на педагогическите специалисти  от образователния 

процес“ - 88,75%, „Степен на удовлетвореност у родителите от образователния процес“ -  94,75%, 

„Степен на удовлетвореност у учениците от управлението на институцията“ - 88,5%, „Степен на 

удовлетвореност на педагогическите специалисти  от управлението на институцията“  - 93%, 

„Степен на удовлетвореност у родителите от управлението на институцията - 93%“.  Други 

индикатори, които показват удовлетвореността на потребностите на родителите и учениците от 

предоставяното от детската градина/училището качество на образованието са: „Изграждане на 

позитивна среда в детската градина/училището“ - 85,25% „Публичност на дейността на детската 

градина/училището“ – 74% и „Взаимодействие с родителите“ - 80%.  

Получените данни показват висока степен на удовлетвореност, която в значителна степен е 

резултат от постигнатите постижения на децата/учениците, възможността чрез придобитите 

компетентности да продължат образованието си в следващ етап или да се реализират успешно в 

живота. Учениците в значителна степен са удовлетворени от индивидуалния подход, използването 

на разнообразни методи и подходи на преподаване и развитието на техните заложби чрез 

включването в редица дейности. Ценят както конкретната работа в учебните часове, така и 

осигурената възможност за извънкласни и извънучилищни дейности. Педагогическите специалисти 

акцентират на своята удовлетвореност от постиженията на учениците и изявите им на различни 

състезания, олимпиади, конкурси и др. Подчертават и възможностите за професионално развитие, 

както чрез участието в квалификационни форми, така и чрез работата в екип в институцията - 

участват в планирането и реализацията на концепцията за развитието на детската 

градина/училището, могат да общуват по формален и неформален начин по професионални теми, 

подкрепят се и си помагат при разрешаване на проблеми. Водещо при определяне на 
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удовлетвореността е и възможността да участват в национални програми и проекти, което 

осигурява развитие на личността на децата/учениците по многоаспектен начин. Удовлетвореността 

на родителите е свързана най-често с формирането на умения и компетентности у 

децата/учениците, които да им позволят да се реализират по най-успешен начин. Подчертават, че е 

от изключителна важност за тяхната удовлетвореност да се използват съвременни и иновативни 

методи и подходи на преподаване, както и да е осигурена подходяща подкрепяща среда, в която да 

се развиват децата/учениците. Влияе на удовлетвореността им и работата на ресурсните учители, 

психолозите и екипите за подкрепа на личностното развитие на децата/учениците. В значителна 

степен има значение за удовлетвореността на родителите  осигуряването на функционална и 

модернизирана физическа среда. За удовлетвореността на учениците във висока степен влияе 

отношението на ръководния екип към техните проблеми и даването на възможност за лидерство в 

общността им чрез работата на ученически съвет/парламент. Ценят изслушването на техните идеи 

и предложения за различни дейности свързани със средата или образователния процес и взимането 

им предвид при решенията на ръководния екип. Влияе на удовлетвореността им и добронамереното 

общуване и съпричастност към ежедневните им проблеми и успехи. Високата степен на 

удовлетвореност на педагогическите специалисти от управлението е свързана с осигуряването на 

възможност за изказване на мнение във връзка с развитието на институцията и взимането му 

предвид при управленски решения. Педагогическите специалисти ценят възможността за 

креативност, инициатива и подкрепа при реализирането на иновативни идеи и творчески проекти. 

Високата степен на удовлетвореност у родителите е свързана в голяма степен с проактивността на 

директора и лидерските му качества на вдъхновител и обединител  на училищната общност. Ценят 

осигуряването на възможност за разнообразни партньорства чрез дейностите, с които да се развива 

личността на децата/учениците и да се модернизира институционалната среда. Изграждането на 

позитивна среда в детската градина/училището влияе на удовлетвореността в значителна степен, 

тъй като е условие за развитието и изпълнението на всички останали индикатори. С особено 

значение е поддържането на позитивна дисциплина,  развитието на поведенческа ангажираност и 

поощряването на учениците с морални награди, което ги мотивира за активно участие в 

училищните дейности. Демонстрираното професионално поведение на учителите и осигуряване на 

индивидуализиран подход,  особено в по-малки населени места, е част от удовлетвореността по 

отношение на предоставяното качество на образованието. Чрез публичността на дейността на 

детската градина/училището косвено се установява степента на удовлетвореност от качеството на 

образованието. На удовлетвореността влияят реализираните дейности за популяризиране на 

детската градина/училището, включително поддържането на интернет страница с актуална 

информация и наличието на информационни материали на хартиен носител с актуално съдържание 

в институцията. Партньорството с родителите е многоаспектно - от подкрепата на децата/учениците 

за създаване на условия и мотивация за участие в образователния процес до активно включване в 
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редица дейности в дейността на институцията - участие в съвместни партньорства, наличие на 

настоятелства, роля и влияние на обществения съвет и др. На удовлетвореността влияят 

създадените добри условия както за своевременна пряка комуникация, така и предоставянето на 

възможност за комуникация чрез технологиите.   

ТРЕТА ГЛАВА: АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ 

КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА 

Вътрешните фактори, които оказват безспорно силно влияние върху ефективното 

функциониране на детската градина или училището, могат да бъдат разделени на: 

 ресурси – човешки, финансови, материални; 

 и процеси – политики и практики, които определят спецификата на всяка образователна 

институция. 

В процеса на инспектирането ресурсите на детската градина/училището и управленските 

процеси се разглеждат като фактори на вътрешната среда, които в зависимост от избраните  

управленски стратегии могат да се проявят като благоприятни или неблагоприятни условия за 

качеството на предоставяното образование.  

В инспектираните институции, чрез различни инструменти, са проследени резултатите по 

отношение на  управлението на: 

 човешките ресурси – това са педагогическите специалисти (брой, квалификация, в т. ч. 

неотговарящи на изискванията за заемане на длъжността), непедагогическият персонал, 

учениците, родителите, заинтересованите страни, всички със своя профил и специфика; 

 финансовите ресурси – това са бюджетът, собствените и допълните приходи, както и 

целесъобразността и прозрачността при управлението им; 

 материалните ресурси– това е цялостната институционална физическа среда - сграда, класни 

стаи, учебни кабинети, библиотека, спортна база, помещения за обучение, спане, отдих и 

хранене и др. - като се отчитат нейната достъпност, безопасност, функционалност, 

модернизираност; осигурените дидактически пособия, технически и технологични средства, 

необходими за образователния процес и за дейността на детската градина/училището; 

 информационните ресурси – това е информацията, събрана и организирана в нормативни и 

училищни документи, необходима за изпълнението на основните функции на детската 

градина/училището; 

 политики и практики в образователните институции - те включват структури, 

организационна култура с възприети и спазвани етични правила и норми, наставничество, 

системи за кариерно израстване, вътрешни правила за квалификация, за мотивиране и 

задържане на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, комуникационни 

канали, контролни механизми и др.  
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За целите на инспектирането факторите (условията) на вътрешната среда, тяхната взаимна 

свързаност и влиянието им върху качеството на образованието са оценени  с резултатите на 

индикаторите, получени с помощта на различни инструменти.  

В настоящия доклад анализът на вътрешните фактори е направен на базата на резултатите 

от проведените инспекции през учебната 2019/2020 г., на данните от въпросниците към участниците 

в образователния процес, от направените от инспекторите наблюдения (педагогически 

ситуации/уроци, институционална среда) на място, от проведените срещи в институциите. Чрез 

индикаторите се проследяват и отчитат отличителните характеристики на инспектираните детски 

градини и училищата като образователна среда - политики, ресурси, създадени условия за 

удовлетворяване на социалните и личностните потребности на децата и учениците, на родители и 

заинтересованите страни. От портфолиото на институциите се събира информация за общия 

профил на педагогическите специалисти в инспектираните детски градини и училища – брой, 

квалификационна степен, в т.ч. и педагогически специалисти, които не отговарят на изискванията 

за заемане на съответната длъжност. Целенасочено са наблюдавани и оценени подходите и 

стратегиите за преподаване и учене, които педагогическите специалисти  и учениците познават и  

използват в образователната практика и резултатите от тези процеси.  

Резултатите от инспектирането на двете области  ясно посочват пряка и достатъчно силна 

връзка между управленските политики и практики в институциите, образователните резултати, 

процесите и удовлетвореността от предоставяното качество на образование, които са проследени в 
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своите взаимни връзки. В настоящия раздел на доклада за целите на анализа се използват 

резултатите на индикаторите, изразени в оценки и дял инспектирани институции, получили 

съответната оценка по четиристепенната скала, изразен в проценти (Приложение № 3).  

Вътрешните фактори, оценени в процеса на инспектиране, са представени според тяхната степен 

на влияние. Към тях са съотнесени онези процеси и резултати, които в най-голяма степен са 

повлияни от условията на средата. Вътрешните фактори са анализирани, комбинирани и 

представени в низходящ ред спрямо броя на индикаторите от област “Образователен процес”, 

повлияни от тях. 

 

1. Влияние на факторите „Стратегически и оперативен мениджмънт“, „Автономия на 

детската градина/училището“ и „Екипна работа в детската градина/училището“ (влияние 

върху 20 индикатора). 

Основни вътрешни фактори, които влияят върху качеството на предоставяното образование 

в инспектираните детски градини и училища са  стратегическият и оперативният мениджмънт. Те 

са водещи при планирането, реализирането и контролирането  на подходящи и разнообразни 

методи, подходи, техники и технологии на преподаване, за развитие на уменията за учене у 

децата/учениците както и за развиване на умения за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване и за работа в екип. Не винаги стратегията на инспектираната институция 

отразява нейната специфика, не се отчита влиянието на факторите и целите не винаги 

кореспондират с оперативните дейности, заложени в нея. Често екипът на детската градина или 

училището не е включен в разработването на стратегията за развитие на институцията, както  и 

планът за изпълнението й не винаги съответства на заложените цели. Липсата на  самостоятелност 

при управлението на бюджета в детските градини ограничава и  възможностите на директорите за 

стратегическо планиране. По-високите резултати на индикатора “Оперативен мениджмънт” се 

дължи на умението на управленските екипи в детските градини и училищата да решават ефективно 

текущи задачи, да създават ясни и прозрачни процеси на координация и субординация, да 

организират заместване на отсъстващи учители и работата на педагогическия съвет.  По-рядко при 

контролна дейност се наблюдава своевременна обратна връзка от директора и заместник-

директора. 

Резултатите на индикаторите от област “Образователен процес” за детските градини и 

училищата, пряко повлияни от управлението на институцията в по-голямата си част са близки по 

стойност. Наблюдават се разлики в резултатите на  детските градини и училищата по отношение на 

три индикатора “Осигуряване на допълнителна подкрепа”, “Развиване на умения у 

децата/учениците за работа в екип” и “Ранно оценяване на развитието на детето и на риска от 

обучителни затруднения (само за предучилищно образование)”. 
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Резултатите на индикаторите от област „Образователен процес“ са в ниските граници на 

добрата оценка, в посетените  педагогически ситуации и уроци се наблюдава преобладаващо 

използването на традиционни методи и подходи. Тези фактори са определящи са и при формиране 

и развитие на социални  и граждански компетентности у децата/учениците. Правилното 

стратегическо планиране е предпоставка за създаване на условия за удовлетворяване  на 

личностните, образователните и социалните потребности на децата/учениците  и ефективността на 

взаимодействието между участниците в образователния процес за намаляване на отпадането от 

образователната система. Ефективността на ранното оценяване на развитието на детето и на риска 

от обучителни затруднения, осъществената навременна  обща и допълнителна подкрепа безспорно 

са функция на стратегическия и оперативния мениджмънт. 

Един от основните вътрешни фактори, който влияе върху качеството на предоставяното 

образование в инспектираните детски градини и училища е автономията на институцията. 

Реализирането на принципа за автономност на детската градина или училището пряко се отразява 

върху избора на методите, средствата и организацията на обучението, в т.ч. и прилагането на 

иновативни практики, а респективно влияе и върху качеството на образование. В условията на 

променени взаимодействия в класната стая се налага промяна на фокуса от преподаване към 

активно учене, което да промени ролята на учителя и той от източник на информация да се превърне 

в медиатор на информационния поток. Автономията на детската градина и училището, като 

възможност за избор на методи, подходи, техники и технологии, е предпоставка за създаване на 

условия за удовлетворяване на личностните, образователните и социалните потребности на 

децата/учениците и проследяване нивото на усвояване на компетентности у децата и учениците. 

Прилагането на принципа на автономност е важно условие и при избора на политики за формиране 

и развитие на социални  и граждански компетентности у децата и учениците, както и при 

изграждането на личностните качества, ценности, нагласи и мотиви, които да подпомогнат 

пълноценното развитие на детето и ученика като индивидуалност и член на обществото.  По-

убедително факторът автономност в детските градини и училища се проявява при избора и 

утвърждаването на институционални символи и ритуали, при определянето на профилите, 

професиите и  учебните планове. 

Ефективната екипна работа в училището или в детската градина е функция на правилното 

стратегическо планиране, а най-важната предпоставка за реализирането й е умението на директора  

да представи очакванията и да направи така, че целите на организацията да станат цели на всеки 

един н неин член. Постиженията на децата и учениците, социализацията и възпитанието им, 

взаимодействието за личностно им развитие, проследяването на техния напредък се постигат чрез 

общите усилия на екипа на образователната институция. Този фактор на вътрешната среда се 

проявява при ранното оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения, 

процес, за който е необходимо наличие на обучени педагогически специалисти и осигурени 
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ресурси. Резултатите на индикаторите „Формиране и развитие на социални  и граждански 

компетентности“, „Създаване на условия за удовлетворяване на личностните, образователните и 

социалните потребности на децата/учениците“ и „Проследяване нивото на усвояване на 

компетентности у децата/учениците“ показват взаимосвързаност на процесите, които се измерват с 

тях. В детските градини и училищата има утвърдени практики за управление на конфликти, за 

недопускане на дискриминация на никаква основа, за възпитаване се национални ценности и 

развиване на интеркултурни компетентности. Учителите и другите педагогически специалисти 

работят екипно за обсъждане на дейностите за обща подкрепа, като част от тази дейност са и 

заниманията по интереси на учениците, активно финансирани по национална програма. Осигурени 

са условия и екипност при оказване на допълнителна подкрепа, но по този индикатор, особено в 

детските градини, се отчитат по-ниски резултати. Взаимодействието между педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал е ефективно. В инспектираните институции са създадени 

различни структури (методически обединения, професионални общности и др.) за екипна работа и 

професионален диалог между педагогическите специалисти, но не се наблюдават често практики 

за провеждане на съвместни педагогически ситуации и уроци. 

  

2. Влияние на факторите „Взаимодействие с родителите“, „Ефективност на взаимодействието 

със заинтересованите страни“ и „Публичност на дейността на детската градина/училището“ 

(влияние върху 15 индикатора). 

Взаимодействието с родителите е от факторите на вътрешната среда, чието успешно 

реализиране гарантира в най-голяма степен качество на образователния процес и удовлетвореност 

от изявите на децата и учениците. Получените от инспекциите резултати, които  отчитат 

ефективността на взаимодействието с родителите  в детските градини и училищата са в границите 

на добрата оценка, като за детските градини е значително по-висока. Това вероятно се дължи на 

традиционно по-активната комуникация, по-голямата информираност и ангажираност на 

родителите към дейностите на детската градина. Родителите са по-ангажирани и с редовното 

посещаване на децата в детската градина. Постиженията на децата се проследяват в началото и в 

края на учебното време по образователни направления и се използват за определяне на мерки за 

напредъка им, които се споделят с родителите. В инспектираните детски градини и в училища, 

предоставящи предучилищна подготовка на децата, има осигурени ресурси за ранното оценяване 

на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения, а родителите се информират за 

резултатите. Друг индикатор, които се влияе от вътрешния фактор е осигуряването на обща 

подкрепа. В детските градини общата подкрепа е насочена към ранно разпознаване на рискове в 

развитието на детето, които могат да създадат предпоставки за трудности в ученето му в училище. 

Отговорностите на училището се разглеждат и в друг аспект. Идентифицират се ученици, 

които са необхванати или застрашени от отпадане, осъществява се подкрепа на ученици в риск от 
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отпадане и от уязвими групи. Осъществяваната целодневна организация на учебния ден в училище 

в повечето наблюдавани случаи е ефективна. Осъществява се ефективна подкрепа при прехода от 

детска градина към училище, както и при прехода между отделните етапи в училище. Училищата 

осъществяват обучение в различни форми – дневна, индивидуална и самостоятелна, което 

предоставя възможност за реинтегриране на ученици, отпаднали от училище, но това е процес, 

който рядко се наблюдава в инспектираните училища, на което се дължи и по-ниският резултат на 

индикатора „Ефективност на взаимодействието между участниците в образователния процес за 

намаляване на отпадането от образователната система“. Поддържането на ефективно 

сътрудничеството между образователните институции, родителите и педагогическите специалисти 

е предпоставка за превенция на агресията и за гарантиране на сигурността в тези институции, което 

се наблюдава в процеса на инспектиране. Осигуряването на прозрачност и обективност при 

проследяване постиженията на децата в детската градина и процеса на оценяване в училище е 

оценен високо със средна оценка много добра. Учениците и родителите са запознати с критериите 

за оценяване на резултатите от обучението и с графиците за контролни и класни работи, родителите 

са информирани за ежеседмичните консултации по учебни предмети и за процедурите по 

осъществяване на обща и допълнителна подкрепа.  

Управлението на партньорствата в инспектираните детски градини и училища се разглежда 

в контекста на вътрешните фактори като част от политиките на образователните институции, които 

допринасят в голяма степен за подобряване на качеството на образователния процес. 

Взаимодействието със заинтересованите страни, част от политиките на институциите, е от 

факторите,  подкрепящ изявата на децата и учениците в областта на науката, културата, изкуството, 

спорта, с което се създават  условия за удовлетворяване на личностните, образователните и 

социалните им потребности. Осъществява се кариерно ориентиране на учениците, партньорства 

между училищата и бизнеса за популяризиране на професии от специалности, създават се условия 

за подобряване качеството на образователния процес чрез използване на културните институции 

като образователна среда. Създадена е организация за провеждане на производствената практика 

на учениците, като преобладаващо тя се провежда в предприятия, партньори на училищата. В 

партньорство със заинтересованите страни с децата и учениците се работи за формиране и 

развиване на умения за управление на конфликти, насърчава се толерантността, възпитават се 

национални ценности, развиват се интеркултурни компетентности, формират се умения за опазване 

и поддържане на устойчива околна среда. По-рядко се работи за формиране и развиване на умения 

за решаване на практически задачи и за здравословен начин на живот. Организират се  посещения 

на културни и обществени институции и събития с образователна цел, но по-рядко се провеждат 

срещи с външни за училището лектори. Не се използва в достатъчна степен потенциалът на 

заинтересованите страни за реализиране се дейности за превенция на обучителните затруднения, 

превенция на насилието, преодоляване на проблемното поведение.   
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Вътрешният фактор публичност на дейността на детската градина и училището дава 

отражение на резултата от индикаторите, които измерват формирането и развитието на социални и 

граждански компетентности и създаване на условия за удовлетворяване на личностните, 

образователните и социалните потребности на децата и учениците. Съвременните очаквания към 

образованието са ориентирани към формиране на личностни качества, ценности нагласи и мотиви, 

които да подпомогнат пълноценното развитие на детето и ученика като индивидуалност и член на 

обществото. Резултатите на инспектираните детски градини и училища са близки.  

 

3. Влияние на факторите „Изграждане на позитивна среда в детската градина/училището“    

„Политики на детската градина/училището за развиване на социални и граждански 

компетентности“ и „Ефективност на системата за интервенция и подкрепа при прояви на 

тормоз и насилие“ (влияние върху 15 индикатора)  

Резултатът на индикатора „Изграждане на позитивна среда в детската градина/училището“ 

от област „Управление на институцията“ по четиристепенната скала е в горните граници на добрата 

оценка, както за детските градини, така и за училищата и показва утвърдени практики  на  съвместно 

договорените, приетите и споделените правила и ценности от екипите на детските градини и 

училищата, прилагане на Етичен кодекс на училищната общност/общност на детската градина.  

Създаването и поддържането на позитивна среда в детската градина и училището, като вътрешен 

за образователните институции фактор, е убедителна предпоставка за наблюдаваната от 

инспекторите позитивна дисциплина в педагогическите ситуации и уроците.  Това се дължи на 

целенасочената работа на учителите в подпомагане на адаптацията на децата и учениците към 

образователната среда, поради което се наблюдава и поведенческа ангажираност и дисциплина в 

педагогическите ситуации и уроци. Учителите демонстрират професионално поведение, прилагат 

индивидуализиран подход и съобразяват дейностите в педагогическата ситуация/урока с 

индивидуалните възможности на децата/учениците, проверяват изпълнението на поставените 

задачи с акцент върху разбирането. Поощряването на учениците с морални награди е мотивиращ 

фактор за активно участие в училищните дейности, а прилагането на  добре организирана система 

от дежурства, с активното участие на учениците, е една от предпоставките за  позитивна 

дисциплина в наблюдаваната институционална среда. В по-ниските граници на оценъчната скала 

са резултатите, свързани с  поощряване на напредъка на децата/учениците, чиито стойности  за 

детските градини и училищата са много близки. Рядко в  процеса на инспектиране беше 

наблюдавано оценяването като мотивиращ фактор в процеса на учене и отстраняване на пропуски. 

Един от основните вътрешни фактори е свързан с развиването на политиките на социалните 

и граждански компетентности у децата и учениците. Целенасочените усилия на образователната 

институция в тази посока водят до добри резултати при удовлетворяване на личностните, 

образователните и социалните потребности на децата/учениците, като учителите организират 
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изнесени обучения, екскурзии, канят външни лектори, вкл. и родители в процеса на обучение и 

стимулират децата/учениците да участват в състезания, олимпиади, конкурси и др. Резултатите на 

инспектираните детски градини и училища са близки. Развиването на социалните и граждански 

компетентности като вътрешен фактор се проявява във висока степен в насочеността на 

педагогическата ситуация/урока към социализацията и възпитанието на децата и учениците чрез 

включване от страна на учителите социализиращи и възпитателни компоненти. Тези усилия на 

учителите са оценени във високите стойности на добрата оценка. Наблюдава се отклонение при 

резултатите от детските градини и училищата в полза на училищата. Това отклонение се дължи на 

това, че в детската градина социализацията и възпитанието са ключови елементи на образователния 

процес.  Друг индикатор, който се влияе  от този вътрешен фактор е “Осигуряването на обща 

подкрепа”. Общата подкрепа се отнася до всички деца и ученици и се проявява в осъществяването 

на дейности за превенция на обучителните затруднения, допълнителното обучение и консултиране 

по учебни предмети, кариерното ориентиране на учениците, провеждането на занимания по 

интереси на учениците. При оценяване и на този индикатор се наблюдава относително по- голяма 

разлика между оценките на детските градини и училищата: по-висок е резултатът на 

инспектираните училища.  

 Ефективност на системата за интервенция и подкрепа при прояви на тормоз и насилие в 

инспектираните детски градини и училища се разглежда като вътрешен фактор, който допринася в 

голяма степен за подобряване на качеството на образователния процес. Получените от инспекциите 

резултати, които отчитат ефективността на тази система, са в границите на добрата оценка, като за 

училищата той е по-висок.  Ефективността на системата за интервенция и подкрепа при прояви на 

тормоз и насилие има пряка връзка с изпълнението на индикаторите, свързани  с насочеността на 

педагогическата ситуация/урока към социализацията и възпитанието на детето/ученика и 

осигуряването на общата подкрепа. Недопускането на тормоз и насилие се отразява и на 

поддържането на позитивна дисциплина при провеждане на педагогическите ситуации/уроците. 

При измерването на поддържането на позитивна дисциплина се наблюдават много високи 

резултати, които влияят при формирането и развитието на социални  и граждански компетентности 

и създаването на условия за удовлетворяване на личностните, образователните и социалните 

потребности на децата/учениците. Резултатите от проведените инспекции показват добри оценки, 

с минимални разлики между тези от детските градини и училищата. Недопускането на тормоз и 

насилие в образователните институции се отразява пряко на ефективността на мерките за превенция 

на отпадането от образователната система, като се идентифицират застрашените деца и ученици и 

се осъществява тяхната подкрепа. Резултатите от измерването на индикатора “Мерки за превенция” 

са с отчетливо разминаване при инспектираните детски градини и училища. Училищата работят 

много по-активно за предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици 

в задължителна предучилищна и училищна възраст.   



24 
 

 

4. Влияние на факторите „Целесъобразно управление на финансовите ресурси за развитие на 

детската градина/училището Прозрачно управление на бюджета  Осигурени допълнителни 

средства за развитието на детската градина/училището“, „Безопасна и достъпна физическа 

среда“ и „Въвеждане на информационно-технологични ресурси в цялостната дейност на 

детската градина/училището“  (влияние върху 14 индикатора) 

Вътрешни фактори от особено значение, наред със стратегическия и оперативен 

мениджмънт са целесъобразното управление на финансовите ресурси за развитие на детската 

градина/училището, осигуряването на допълнителни средства за развитието на образователната 

институция, както и до каква степен е осигурена прозрачност на бюджета. Добрите оценки по тези 

индикатори показват, че наред с финансовите средствата, определени в зависимост от начина на 

финансиране на институцията, се използват предоставените други възможности за осигуряване на 

допълнителни финансови ресурси. Финансовите инструменти са националните програми, чието 

реализиране подпомага развитието на детските градини и училищата, както и различни проекти, в 

които образователната институция участва. Доброто и прозрачно финансово управление повлиява 

резултатите в образователния процес. Оценката за общата подкрепа е вследствие е и на 

осъществяването на дейности за превенция на обучителните затруднения, допълнително обучение 

и консултиране по учебни предмети. Разликата между резултатите на инспектираните детски 

градини и училищата вероятно се дължи на факта, че в училищна възраст общата подкрепа се 

отразява в голяма степен на образователните резултати. Допълнителната подкрепа е повлияна и от 

ефективното използване на финансовия ресурс за осигуряване на дидактически материали и среда, 

технически средства, специализирано оборудване. Отделените средства за допълнителна подкрепа 

повишават нейната ефективност и това води до по-добри резултати на децата и учениците. В 

инспектираните образователни институции се наблюдава не в достатъчно висока степен планиране 

и осигуряване на такива материали и среда. Индикаторът “Използване на подходящи и 

разнообразни методи, подходи, техники и технологии на преподаване” също е функция на 

ефективното разпределяне на финансовите ресурси. При изпълнение на този индикатор се 

използват възможностите на националните програми „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“ за модернизиране на системата на професионалното образование 

и за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната 

подготовка“, както и „Изграждане на училищна STEM среда“. Прави впечатления, че има 

образователни институции, които работят активно за използване на възможностите на 

допълнителното финансиране, но има и такива, които проявяват недостатъчна инициативност. Като 

причина за по-ниска активност се изтъква причината, че институцията не разполага с достатъчно 

време и учители за кандидатстване и управление на националните програми и проекти. В сравнение 
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с детските градини училищата са по-мотивирани при търсене на допълнителни финансови ресурси. 

Управлението на финансовите средства и търсене на възможности за допълнително такова намира 

проявление в резултатите на индикатора измерващ ефективността на мерките за превенция на 

ранното отпадане от образователната система. Оценката е във високата част на добрата оценка. В 

училищата, в които се полагат усилия за превенция на отпадането се осъществява подкрепа на 

учениците, като мерките са съобразени с причините за риска. Екипите на училищата  отделят 

финансов ресурс от бюджетите си, като предоставят стипендии за социални слаби ученици, за 

високи образователни резултати, да купуват се учебници за ученици в гимназиален етап, както и 

транспортни карти. Използват се допълнителните средства, които предоставя Националната 

програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ особено при осъществяване на подкрепа при прехода 

от детска градина към училище и между отделните етапи в училище. Повлиява се и индикаторът 

„Резултати от външни оценявания, олимпиади, състезания и др.“.  Усилията на детските градини са 

по-ограничени в тази дейност, вероятно заради възрастта на децата.  Училищата са по-активни, 

макар и в не в достатъчна степен. Малка част от училищата работят по Националната програма 

„Ученически олимпиади и състезания“, която осигурява допълнителни възможности за подготовка 

на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование. Управлението на 

финансовите ресурси се отразява и на индикатора „Създаване на условия за удовлетворяване на 

личностните, образователните и социалните потребности на децата/учениците“, като се осигуряват 

средства за организиране на изнесени обучения, екскурзии, посещения на културни, научни, 

обществени институции и събития за образователни цели. Общата оценка е добра, с не-голяма 

разлика между оценките на детските градини и училищата 

Създадените условия за въвеждане на информационно-технологични ресурси в цялостната 

дейност на детските градини и училищата пряко влияят върху използването на подходящи и 

разнообразни методи, подходи, техники и технологии на преподаване. По-ниските резултати на 

двата индикатора “Използване на подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и 

технологии на преподаване” и “Прилагане на разнообразни видове и форми за оценяване в 

училище” спрямо другите индикатори показват, че не са създадени в достатъчна степен условия за 

ефективно използване на възможностите на технологиите за постигане на качество в 

образователния процес. Най-често учителите в детските градини и училищата използват готови 

образователни ресурси, електронни учебници на издателствата, технологични средства заедно с 

традиционните педагогически похвати и при умело и целесъобразно прилагане биха довели до 

усъвършенстване на традиционните подходи и създаване на по-ефективни педагогически ситуации 

и уроци. Педагогическите специалисти в детските градини и училищата  използват авторски и 

адаптирани електронни ресурси. Информационно-технологичните ресурси благоприятстват за 

повишаване на качеството на образованието, интереса, ангажираността и активността на 

учениците, а също и за степента на възприемане и осмисляне на учебния материал. Сред факторите, 
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които влияят върху прилагането на технологиите в образователния процес са прилагането на 

разнообразни видове и форми за оценяване в училище, технологична инфраструктура, техническа 

компетентност и лична мотивация на учителите както и политиката на училищното ръководство. 

Традиционните форми на преподаване стават все по-малко ефективни, еднообразието им отегчава 

децата и учениците и не успява да задържи вниманието им, да ги заинтригува и мотивира към 

активно поведение. Съвременното поколение очаква получаването на знания и информация да се 

случва по динамичен, интригуващ, интересен начин. За да се посрещнат адекватно техните 

очаквания, педагогическите специалисти трябва да използват предимствата на ИКТ в контекста на 

новата и технологична училищна среда, да осъществяват качествена трансформация на процеса на 

преподаване и учене и да предоставят атрактивно, модерно и ефективно образование. То може да 

се постигне само, ако учителите са мотивирани, с достатъчна компютърна компетентност, 

новаторски дух и при наличие на подходящо технологично и софтуерно осигуряване. В по-голяма 

част от инспектираните институции са осигурени компютърни системи, мултимедийни проектори, 

интерактивни дъски, мултимедийни системи, интерактивни устройства, таблети и др., но те рядко 

се използват ефективно и целесъобразно. Тяхната функционалност се допълва и надгражда от 

подходящ софтуерен инструментариум: електронни учебници, платформи за създаване, 

публикуване, съхранение, търсене и споделяне на електронни учебни ресурси, системи за 

организиране и управление на учебния процес и др. В подкрепа на образователния процес следва 

по-ефективно да се използват възможностите на аудио и видео ресурси чрез интернет технологиите.   

Вътрешни фактори, отнасящи се до безопасността, достъпността, функционалността и 

модернизиранията на физическата  среда влияят върху качеството на предоставяното образование 

в инспектираните детски градини и училища. Тези вътрешни фактори са със сходни резултати в 

инспектираните институции и са оценени в долната граница на добра оценка. Резултатите от 

индикатора “Безопасна и достъпна физическа среда” за инспектираните детски градини и училища 

са близки, като тези, отнасящи се до детските градини са по-ниски, докато резултатите от 

индикатора “Функционална и модернизирана физическа среда” са в по-високи стойности за 

училищата. Безопасната и достъпна физическата среда се отразява на удовлетвореността на 

родителите от образователния процес, заради ефективния пропускателен режим, осигуреното 

видеонаблюдение, наличието на здравен кабинет в образователната институция. За родителите, 

особено на децата и по-малките ученици, са важни безопасността на помещенията, спортните 

площадки и съоръжения, както и осигуряването на безопасен транспорт с училищен автобус. 

Наблюдава се висока удовлетвореност на педагогическите специалисти, родителите и учениците. 

Безопасната и достъпна физическата среда е от особено значение при осигуряването на 

допълнителна подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребности чрез 

създадените  условия за равен достъп до образование. Тези фактори се отразяват във висока степен 

и пряко на удовлетвореността на учениците, родителите и педагогическите специалисти от 
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образователния процес както в детските градини, така и в училищата. За педагогическите 

специалисти, за родителите и за учениците е важно в какви условия се осъществява образователния 

процес. Усилията на детските градини и училища за подобряването на функционалната и 

модернизирана среда се свързва с поддържане на занималните за детските градини, класните стаи, 

кабинетите, местата за спорт и като цяло всички помещения в модерен и функционален вид. 

Осигурените кабинети по предмети, дидактическите материали, техника, инструменти, материали 

и др., целесъобразното използване на ИКТ ресурси както от учителите, така и от учениците 

способстват за използването  на разнообразни методи, подходи, техники и технологии на 

преподаване. Част от  инспектираните институции припознават тази връзка, но средната оценка е  

в  долните стойности на добрата оценка.  

 

5. Влияние на факторите „Привличане, мотивиране и задържане на педагогически 

специалисти в детската градина/училището. Мотивиране и задържане на непедагогически 

персонал“,  „Насоченост на квалификацията на педагогическите специалисти към развитие 

на професионалните им умения и компетентности и към напредъка на децата/учениците“ 

(влияние върху 12 индикатора). 

Привличането, мотивирането и задържането на педагогическите специалисти в детската 

градина и училището е важен вътрешен фактор, който повлиява резултатите в област 

„Образователен процес“.  Педагогическите специалисти са ключов участник в образователния 

процес. Всяка образователна институция цели да привлече, мотивира и задържи педагогически 

специалисти, които да постигнат най-добри резултати както с децата и учениците, така и във 

взаимодействието с родителите. Тяхната работа пряко се отразява на ефективността на 

взаимодействието в процеса на обучението. За високата ефективност на това взаимодействие 

допринасят както организацията на педагогическата ситуация, урока или производствената 

практика, така и използването подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и технологии 

на преподаване, поддържането на позитивна дисциплина, прилагането на индивидуализиран 

подход, усилията на учителите за формиране на различни умения у децата и учениците и развитие 

на уменията им за учене. При оценяването на този показател е отчетено, че екипите за управление 

в инспектираните институции в по-голямата си част прилагат ясни и прозрачни правила и 

процедури за назначаване и освобождаване на педагогически специалисти, директорите подкрепят 

учителите в професионалното им развитие. Рядко се наблюдава осъществяване на формално 

наставничество за младите и новоназначени учители. Обикновено наставничеството е неформално 

под формата на споделяне на добри практики между учителите. Отчитат се добри резултати при 

разпределение на ясни отговорности и се делегират допълнителни правомощия на педагогическите 

специалисти за постигане целите на детската градина/училището. В повечето инспектирани 

институции се наблюдават разработени показатели за оценяване на резултатите от труда на 
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педагогическите специалисти, като директорите обикновено се съобразяват със спецификата на 

детската градина или училището. Има създадени правила за поощряване и награждаване с морални 

и материални награди, но стимулирането с материални награди се среща много рядко. Повечето 

показатели в образователния процес, повлияни от вътрешния фактор са в границите на добрата 

оценка без големи отклонения в резултатите н детските градини и училищата. Най-ниски са 

резултатите относно развиването на умения у децата и учениците за самооценка, самокритичност 

и самоусъвършенстване и развиване на умения у децата и учениците за работа в екип. 

Насочеността на квалификацията на педагогическите специалисти към развитието на 

професионалните им умения и компетентности и към напредъка на децата и учениците се разглежда 

в контекста на вътрешен фактор като част от дейността на институциите, която има цел да осигури 

съответствие между потребностите на образователната система и равнището на професионална 

компетентност на учителите и другите педагогически специалисти, като им осигури възможност за 

удовлетворяване на професионалните интереси и реализация, съобразени с приоритетите на 

образователните институции. В малка част от инспектираните институции педагогическите екипи 

анализират потребностите от квалификационни дейности, като формулират краткосрочни и 

дългосрочни цели при изготвяне на квалификационните си планове. В тях не се включват 

очакваните резултати, обвързани с повишаване на професионална квалификация и кариерното 

развитие. Не се предприемат последователни дейности, които да допринасят за изграждане на 

оптимален механизъм за планиране и използване на финансовите ресурси за квалификацията. 

Вътрешният фактор пряко влияе върху използването на подходящи и разнообразни методи, 

подходи, техники и технологии на преподаване и върху прилагането на разнообразни видове и 

форми за оценяване в училище. Получените резултати от инспекциите, които  отчитат 

ефективността на индикатора, се наблюдават в границите на ниската степен на добрата оценка. В 

съвременните условия учителската професия става все по-отговорна, с повече предизвикателства и 

с повишени изисквания. Акцентът се поставя върху уменията на учителя да се адаптира към 

променящите се образователни потребности и новите педагогически изисквания. Въвеждат се 

елементи на ново учебно съдържание и на нов интегриран начин на преподаване, при което се 

очаква от учителите да работят съвместно и да развиват по-продуктивни връзки с всеки ученик, с 

родителите и местната власт. Тези промени поставят нови предизвикателства пред възможностите 

и мотивацията на учителите. Развиване на умения у децата и учениците за самооценка, 

самокритичност и самоусъвършенстване се постигат чрез общите усилия на екипа на 

образователната институция. Оценката по този индикатор в инспектираните училища е в ниската 

степен на добрата оценка. Професионалното развитие на учителите изисква непрекъснато 

повишаване квалификацията за придобиване на нови и допълнителни знания и професионални и 

изследователски умения, за осъзнаване целите на училището и създаване на стремеж за неговото 

развитие, осъществяване на диалог между отделните култури, овладяване на нови, интерактивни 
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методи на обучение, които да променят отношението учител-ученик. Насочеността на 

квалификацията на педагогическите специалисти към развитието на професионалните им умения и 

компетентности и към напредъка на децата и учениците и нейното успешно реализиране гарантира 

в най-голяма степен качество на образователния процес. Рядко в  процеса на инспектиране беше 

наблюдавано развиване на умения у децата и учениците за работа в екип. Качествената 

продължаваща квалификация е важен фактор за подготовката на учителите. Дори нормативната 

уредба да създава всички предпоставки за осъществяването й, основополагаща остава готовността 

на учителя да преподава по нов модел. За целта е необходимо да се окаже ефективна и целенасочена 

подкрепа за това.  

 

6. Влияние на факторите „Лидерство в училищната общност/общността на детската градина“ 

и „Проактивност на директора“  (влияние върху 12 индикатора). 

Лидерството в училищната общност и общността на детската градина е особено важен 

вътрешен фактор, чието формиране и развитие дава отражение на определени показатели от 

образователния процес. Минимална е разликата между оценките на детските градини и училищата. 

Дали директорът като лидер обединява и вдъхновява общността, подкрепя инициативи за промяна 

и иновации, развива лидерски умения у педагогическите специалисти, които от своя страна се 

мотивират за развитие на институцията влияе на качеството на образованието.  Лидерските умения 

на директора и останалите педагогически специалисти се отразяват при формиране и развитие на 

социални и граждански компетентности. В инспектираните институции се наблюдава, че добре 

организираните и проведени инициативи мотивират и подпомагат децата и учениците да се справят 

успешно с възникнали конфликти, насърчават толерантността в отношенията им, развиват се 

интеркултурни компетентности и се развива активна гражданска позиция, което намира отражение 

в добрите оценки на детските градини и училищата. Създаването на условия за удовлетворяване на 

личностните, образователните и социалните потребности на децата и учениците е показател, който 

се влияе от редица фактори на вътрешната среда. И лидерството като такъв дава своето отражение 

в инспектираните институции, като обединява и вдъхновява училищната общност и общността на 

детската градина при провеждане на изнесени обучения, екскурзии, посещения на различни 

институции. Директорът като лидер мотивира педагогическите специалисти да използват 

разнообразни методи, подходи, техники и технологии на преподаване, което води до формиране на 

нагласи за активно учене у децата и учениците.  Лидерските умения на директора и педагогическите 

специалисти повлияват и развиването на умения у децата и учениците за самооценка, 

самокритичност и самоусъвършенстване. Наблюдава се в недостатъчна степен развиването на тези 

умения, като по-нисък е резултатът на детските градини от тези на училищата. По-рядко се 

наблюдава и използването на педагогическата ситуация и урока за развиване на критическо 

мислене, взимане на отговорни решения,  както и нагласи за управление на образователното 
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развитие у децата и учениците. Лидерството намира влияние и при индикатора  „Резултати от 

външни оценявания, олимпиади, състезания и др.“ при мотивиране на децата и учениците за 

постигане на по-високи образователни резултати и при мотивиране за участие и постигане на 

високи резултати в олимпиади и състезания. Разнопосочни са резултатите при измерване на този 

индикатор. Има образователни институции с много високи резултати от външни оценявания, с 

награди от национални и международни олимпиади и състезания, но се наблюдават и такива, които 

са с значително по-ниски оценки.  

 И проактивността на директора, наред с други фактори на вътрешната среда, се отразява 

пряко на резултатите при измерване на създаването на условия за удовлетворяване на личностните, 

образователните и социалните потребности на децата/учениците, осигуряването на обща и 

допълнителна подкрепа, ефективността на мерките за превенция и интервенция на отпадането, за 

реализирани на мерки за компенсиране на отпаднали вече ученици, както и  на ефективността на 

взаимодействие на участниците в образователния процес за намаляване на отпадането от 

образователната система. Резултатите по  индикаторите, повлияни от проактивността на директора 

са сходни и в границите на добрата оценка. Изключение прави резултатът от осигуряването на 

допълнителната подкрепа, като разликата е от 0.63 в полза на училищата. В голяма част от 

инспектираните институции се наблюдават усилията на директора за установяване на партньорства 

с различни институции, организации за подкрепа на детската градина или училището, като по този 

начин се повишават резултатите от образователния процес.  В по-голяма част от институциите са 

регистрирани настоятелства, които имат своя принос за развитие на институцията. Наблюдава се 

по-голяма активност на родителите на деца в детска градина.   

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА: АНАЛИЗ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ ФАКТОРИТЕ НА 

ВЪНШНАТА СРЕДА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНСПЕКТИРАНИТЕ 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА    

    

 При осъществяването на процеса на изготвяне на цялостната независима експертна оценка 

на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование е отчетено 

влиянието на външната среда, в която функционира инспектираната институция.  

Разграничени са факторите, които могат да повлияят благоприятно и/или да крият 

потенциален риск за резултатите от дейността  на институциите.  

 

1. Анализ на глобалните фактори на общата външна среда, в която функционират 

инспектираните образователната институция. 

Глобалните фактори на средата, определени според Областната стратегия за развитие на 

Софийска област 2014-2020 г. и оказващи косвено въздействие на  качеството на образованието в 
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инспектираните детски градини и училища, са местоположението, демографските, 

икономическите, социалните и институционалните фактори.  

 Водещо е териториалното разположение, което е в непосредствена близост до столицата и 

заобикаля почти изцяло област София (столица). Моноцентричното влияние обуславя силната 

обвързаност на развитието на територията от връзките и комуникацията със столичния град и се 

определя както благоприятно (възможности за образование, работа и професионално развитие), 

така и неблагоприятно (миграционни процеси). 

  Налице е цялостна тенденция за депопулация в областта. Неблагоприятни тенденции са 

застаряващото население, зависимостта на семействата от социални помощи, обезлюдяващите се 

села. Изключение правят общините Костинброд, Елин Пелин и Ботевград. В малките населени 

места се наблюдава риск от закриване на училища/детски градини, липсват основни съоръжения 

и/или оборудване, лаборатории и/или  функционални спортни съоръжения в инспектираните 

институции. По-трудно се осигуряват дидактически ресурси и среда за работа според плана за 

подкрепа на детето/ученика, не се обособяват отделни помещения, различни от тези за дейностите 

за самоподетска градинаотовката при целодневната организация на учебния ден. 

 Общините в София-област се характеризират с различна икономическа активност и 

равнища на безработица, която е най-ниска в общините Ботевград, Елин Пелин, Челопеч и най-

висока – в Ихтиман, Долна Баня, Самоков и Правец. 

 По данни от Областната стратегия за развитие възможностите за равен  достъп до  

образование са благоприятни (само 1,3% от децата/учениците, подлежащи на задължително 

образование не са обхванати). Извършена е организация по осигуряването на транспорт, която 

подпомага достъпа за деца/ученици от по-малки населени места.  В много от общините през 

последните години са направени инвестиции за обновяване на сградите и подобряване на условията 

в детските градини и училищата.  

 Въздействието на глобалните фактори на външната среда на областно ниво се проследява 

при процеса на инспектиране за определяне на специфичните фактори.        

  

2. Анализ на специфичните фактори на външната среда, в които функционират 

инспектираните образователната институция.  

 Специфичните фактори пряко влияят върху качеството на предоставяното от детските 

градини и училища образование, като оказват благоприятно въздействие и/или крият потенциален 

риск при изпълнението на целите на образователните институции. Влиянието на факторите е в 

пряка зависимост от териториалното местоположение, вида и спецификата на институцията.                  

При анализа на въздействието на факторите върху инспектираните институции се отчете, че 

факторите с благоприятно влияние се отличават с по-висока честота от негативните и при двата 
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вида институции - училища и детски градини. Благоприятните фактори са с близка честота в 

институциите, като тя е по-висока в детските градини.  

Анализът на честотното разпределение показва, че разликата между положителните и 

криещите риск фактори при училищата е по-малка (около 9 пункта в полза на благоприятните 

фактори), в сравнение с тази при детските градини (около 26 пункта отново в полза на 

положителните фактори).  Неблагоприятните фактори, влияещи върху дейността на детските 

градини, се характеризират с по-ниска честота в сравнение с училищата (с разлика от 26 пункта).  

Не са регистрирани данни за неблагоприятно въздействието на факторите „Взаимодействие 

между детската градина с териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местно 

самоуправление, ръководствата на регионалните структури на представителните организации на 

работниците и служителите и на работодателите“ и „Ефективна социална политика на общинско 

ниво в подкрепа на дейностите на детската градина училище за осигуряване на равен достъп до 

образование и повишаване на  посещаемостта на децата/учениците“. Регистрираната нулева честота 

на неблагоприятно въздействие  и високите честоти на благоприятното въздействие на едни и същи 

фактори  потвърждават наличието на ефективни социални политики и мерки на ниво община и 

образователни институции за осигуряването на равен достъп до образование на децата/учениците 

и взаимодействия с други институции,  които активно подпомагат дейността им. 

 

2.1. Социални фактори 

С най-висока честота на благоприятно влияние на специфичните фактори на външната среда 

е въздействието на  социалните фактори: положителни нагласи на родителите към образователния 

процес и заинтересованост към получаване на образование от децата им, активност на родителската 

общност, благоприятно влияние на социалния и образователен статус на родителите, стандарт на 

живот на семейството, ефективна социална политика в подкрепа на дейностите на институциите на 

общинско ниво.  Факторът „Положителни нагласи на родителите към образователния процес и 

заинтересованост към получаване на  образование от децата им”  е  с най-високо проявление (с 

честотно разпределение за училищата и детските градини съответно  39,62% и 45,24%), не се 

повлиява от социалния статус и стандарт на живот на семействата, като предопределя високата 

степен на удовлетвореност от образователния процес и управлението на инспектираните 

институции. Факторът „Ефективна социалната политика на общинско ниво в подкрепа на 

дейностите на детските градини/училища за осигуряване на равен достъп до образование и 

повишаване на посещаемостта на децата /учениците е изцяло благоприятен фактор, (с честота 

14,2% в детските градини и в училищата - 3,77%) и не са отчетени данни за неблагоприятно 

влияние. Факторите, оказващи неблагоприятното влияние върху дейността на училищата -  

„Неблагоприятно влияние на домашната и социална среда” (с честота от 16,98%),  „Социален статус 

и стандарт на живот на семейството (с честота от 13,21%) и „Нисък образователен статус на 
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родителите  и слаб контрол” (с честота от 11,32%) са с близки стойности и  влияят негативно на 

мотивацията на учениците в образователния процес. В детските градини се наблюдава еднаква 

ниска честотност на двата неблагоприятни фактора, характерни за училището -  образователен 

статус на родителите (с честота от  2,38%) и социален статус и стандарт на живот на семейството 

(с честота от 2,38%), като не са отчетени данни за неблагоприятно влияние на домашната и 

социална среда върху възпитанието на децата.  

При инспектирането на детските градини и училища се наблюдават системни дейности за 

социално включване,  интеграция  и  предприети мерки за предотвратяване на преждевременното 

напускане на децата/учениците. Институционалната политика и усилията на педагогическите 

специалисти са насочени  към    работа с родителите или попечителите на детето/ученика, за 

осъществяването на интеграция на децата/учениците от ромски етнос и оказването на обща и/или 

допълнителна подкрепа - компенсаторен механизъм срещу неблагоприятното влияние на 

домашната и/или социалната среда, слабия контрол и ниския образователен статус на родителите. 

Според докладите от инспектираните детски градини оценката на критерия „Обхващане, включване 

и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст” е добра (3,18) и е съизмерима с отчетеното влияние на 

външната среда и предприетите мерки в институциите. За училищата е  също добра (3.27), като са 

посочени по-разнообразни мерки, включително и курсове за ограмотяване на родители, чиито 

майчин език е различен от българския. Посочените данни за детските градини и училищата 

показват изпълнение на политиката за осигуряване на равен достъп до образование и прилагане на 

решителни мерки за пълното обхващане на всички подлежащи на задължително образование 

деца/ученици и предотвратяването на отпадането от образователната система.   

Диаграма 4.           Влияние на социалните фактори 
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2.2. Институционални фактори 

Институционалните фактори, които влияят благоприятно върху дейностите на 

институциите, са с близка честота на въздействие (40,48) с тези на социалните фактори (45,24) и 

включват: добро местоположение на образователната институция и добра образователна 

инфраструктура; взаимодействие между институциите; осигурен транспорт/общежития за 

деца/ученици от съседни населени места; предпочитана институция от родителите. Характерно за 

тях е, че почти не се наблюдава негативно влияние върху институциите. Отчита се много висока 

честота на благоприятно влияние на фактора “Местоположението на институциите и добрата 

образователна инфраструктура” (съответно  37,74% за училищата и 40,48% за детските градини) 

при ниски честоти на негативното влияние на същия фактор от 3,77% - училища  и 4,76% -   детски 

градини.  

Факторът “Взаимодействие между детската градина/училището с териториалните органи на 

изпълнителната власт, органите на местно самоуправление, ръководствата на регионалните 

структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, 

неправителствени организации, висши училища и др.” е  определен с благоприятно влияние в 

33,96% от инспектираните училища и 33,27% от детските градини. Неговото въздействие се 

определя чрез степента на изпълнение на индикаторите „Проактивност на директора” и 

„Ефективност на взаимодействието със заинтересованите страни“, които според анализа на 

докладите на инспектираните институции са с установени добри оценки - 3,09 и 3,27. Данните 

показват ефикасно осъществяване на сътрудничество със заинтересованите страни за 

повишаването на качеството на образователния процес чрез използване на културните институции 

като образователна среда. С по-ниска честота на  положително влияние са два от 

институционалните фактори: “Осигурен транспорт/общежития за деца/ученици от съседни 

населени места” и “Предпочитанията на родителите при избор на институция за обучение на децата 

им” (с по-висока честота на благоприятно влияние върху училищата - 15,09% и 11,32%, отколкото 

върху детските градини - честоти от 4,76% и 7,14%). Факторът ”Липса на осигурен транспорт и/или 

общежитие” оказва слабо негативно влияние  върху 1,89% от инспектираните училища и е 

основание за определянето като ефикасни дейностите за ефективното управление и развитие на 

физическата среда и осигуряването на безплатен транспорт на децата и учениците  като мярка за 

противодействие на риска от преждевременно напускане и отпадане от образователната система.  
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Диаграма 5. Влияние на институционалните фактори  

  

 

2.3. Икономически фактори 

Икономическите фактори са следващите по значимост с преобладаващо благоприятно 

влияние върху дейностите на училищата и детските градини, но се наблюдава и проявление на  

негативно влияние, макар и в по-ниска степен. Различните субфактори (липсата на безработица, 

добър жизнен стандарт и трудова заетост, трансформация по посока на развитието на устойчива 

икономика, развит местен бизнес и оказване на финансова подкрепа на институциите от системата 

на предучилищното и училищното образование) оказват благоприятно влияние върху училищата в 

еднаква степен (с близки по стойност честоти). Липсата на „реална” и/или  „скрита”  безработица 

като благоприятен фактор е отчетено в 21,43% от детските градини и 18,77% от училищата. 

Негативното влияние на реална” и/или  „скрита”  безработица върху училищата е с честота 16,98%. 

При детските градини честотата е ниска - 9,52%. Честота на проявление на факторите се влияе от 

местоположението на институциите, като по-висок процент на  неблагоприятно влияние се отчита 

при по-малките населени места. Те са затруднени, поради по-ограничения дял реализирани 

инвестиции и по-слабо развит местен бизнес. Честотата на проявление на  фактора „Развит местен 

бизнес и  финансова подкрепа на административно-териториалните общности”  е в благоприятна 

посока  и е близка по стойност  за двата вида институции: училища  (15,09%) и детски градини 

(19,05%). Детските градини и училищата са зависими от влиянието на фактора във връзка с 

осигуряването на партньорство с бизнеса и търсене на финансова подкрепа на местно ниво и нямат 

механизъм за противодействие на неблагоприятното му въздействие относно допълнително 

осигуряване на финансовите ресурси за развитие на детската градина/училище. Факторът „Жизнен 

стандарт и трудовата заетост“ е с еднакви честоти на благоприятно и негативно  проявление върху 

дейностите на училищата (16,98%) и се предопределя от местоположението на институциите в 
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различните общини. В детските градини факторът е  с  преобладаващо  благоприятното влияние 

(21,43%) в сравнение с неблагоприятното му проявление - 9,52% .  

Диаграма 5.  Влияние на икономическите фактори 

 

  

2.4. Образователни фактори 

В инспектираните детски градини и училища са изследвани два образователни субфактора - 

приемственост между детска градина и училище и между етапите и степените на образование, и 

нивото на владеене на български език и езикова култура.  

Благоприятното влияние на приемствеността е с по-високи стойности от негативното и за 

двата вида институции. Отчетено е в 15,09% от училищата и 7,14% от детските градини. При другия 

фактор - владеене на български език и езикова култура, негативното му влияние  в училищата е по-

силно изразено  (честота от 9,43%), отколкото благоприятното (с измерена честота от 3,77%). В 

детските градини се наблюдава противоположна тенденция, отчетено е само благоприятно влияние 

на степента на владеене на българския език и езикова култура - 7,14%. В инспектираните детски 

градини и училища институционалната политика  и усилията на педагогическите специалисти са 

насочени към осигуряване на обща подкрепа на децата и учениците, чийто майчин език не е 

български. За тях се осигуряват допълнителни модули за обучение.   
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Диаграма 6. Влияние на образователни фактори 

 

 

2.5. Демографски фактори 

При демографските фактори се отчита най-висока степен на неблагоприятно влияние в 

сравнение с  всички останали специфични фактори. Демографските фактори са отражение на 

влиянието  на глобалния фактор на средата, свързан с отрицателния естествен и механичен прираст 

в областта. Силното негативно проявление на фактора  „Намаляващ брой деца и ученици, 

подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование” се отчита във висока степен 

в училищата (30,19%) и е с установена по-ниска честота в детските градини (19,05%). 

Въздействието на фактора е предпоставка за наличието на вторична сегрегация, сформирането на 

разновръзрастови групи и смесени класове, на групи и класове с брой деца/ученици под нормативно 

определения, като регистрираната честота е ниска (училища - 1,89% и детски градини - 2,38%) и  се 

наблюдава главно при инспектираните институции в по-малките населени места и общини. В по-

големите се отчита благоприятно влияние на фактора „Увеличаващ се брой деца и учениците, 

подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование (училища - 1,38% и детски 

градини - 9,52), което се определя  от процеса на обратна миграция, вследствие от социалната 

политика на общините  за осигуряване на работни места, повишаване на раждаемостта и други 

социални мерки.  С различно влияние и честота, в зависимост от местоположението на 

институцията е факторът „Наличие на външна и вътрешна миграция, в това число сезонна трудова 

миграция с продължително  отсъствие на деца/ученици от образователния процес”.  Той е с 

регистрирана по-висока честота в детските градини - 16,67%, отколкото в училищата - 11,32%, като 

в инспектираните институции се отчита неговото неблагоприятно влияние върху процеса на 
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усвояване на знания, умения и компетентности. Предприетите мерки в институциите за 

преодоляване на неблагоприятното му въздействие  се реализират  чрез дейности за оказване на 

обща подкрепа  и осигуряване на допълнително обучение по образователните направления/учебни 

предмети.           

  Диаграма 7. Влияние на демографските фактори  

  

 

2.6. Технологични фактори 

Проявлението на технологичните фактори се отчита според осигурената технологична 

инфраструктура (включително интернет свързаност на населеното място) и предоставянето на 

информационно-технологични ресурси от външни организации. По-голямата част от  

инспектираните институции са обезпечени с технологична инфраструктура. Част от ресурсите са 

осигурени по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и училищното образование“ и „Изграждане на безжични мрежи в 

държавните и общински училища”. По-малък брой са институциите, които набавят 

информационно-технологични ресурси чрез спонсорство и дарения от външни организации. 

Интернет свързаността и осигуряването на необходимите технически и технологични устройства в 

дейността на детските градини и училищата чрез външни на институциите източници, може да се 

определи като добра. Това се потвърждава и от оценката на индикатора „Въвеждане на 

информационно-технологични ресурси в цялостната дейност на детската градина/училището”, 

която е 2,96. 

Технологичните фактори са от особено значение, както за провеждането на присъственото, 

така и за неприсъственото обучение и за управлението на детските градини и училищата. 
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Провеждането на електронно обучение в последните месеци от учебната 2019/2020 година доказа 

значимостта на осигурената технологична инфраструктура и нейното развитие в институциите.  

 Всеки един от факторите, в зависимост от спецификата на външната среда, оказва 

благоприятно въздействие и/или  крие потенциален риск за развитието на институцията. 

Отчитането на влиянието и идентифицирането на факторите на  конкретната/специфична външна 

среда  подпомага  екипа за управление на детските градини и училищата при планирането и 

предприемането на стратегически и оперативни решения за развитието на институциите и 

повишаването на качеството на образованието и спомага инспектиращия екип  при определянето 

на цялостната независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина 

или училището образование.   

ПЕТА ГЛАВА: ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

I. Съвкупностите от измерените и оценени чрез инструментите на инспектирането 

характеристики на образователния процес, които водят до реализация на Целите и политиките на 

администрацията на Министерството на образованието и науката за 2020 година очертават 

следните изводи: 

1. Общата оценка на качеството на образованието в инспектираните 42 детски градини 

и 53 училища през учебната 2019/2020 г. е добра - 3,14, като оценката на област за инспектиране 

“Образователен процес” и оценката на област “Управление на институцията” са с минимална 

разлика и показват баланс между фактори, процеси и резултати в двете области.  

2. Степента на реализиране на целите, допринасящи за повишеното качество на 

знания, умения и компетентности на децата/учениците е висока – 73, 55%.  Заложените от МОН 

цели: „Развитие на професионалното образование в партньорство с бизнеса чрез активно въвеждане 

на дуалната система – обучение чрез работа. Кариерно ориентиране на учениците чрез стабилни 

партньорства с родителите, висшите училища и бизнеса”, “Мотивирани, подготвени и подкрепяни 

учители чрез инвестиции в тяхното развитие и квалификация”, „Увеличаване на инвестициите в 

образованието и гарантиран ежегоден ръст на бюджета за образование. Промяна в системата на 

делегираните бюджети от 2018 г., като финансирането няма да зависи само от броя на децата и 

учениците”, “Постигане равнище на функционална грамотност, което ще осигури възможност за 

личностно и обществено развитие и ще спомогне за постигането на интелигентен, приобщаващ и 

устойчив растеж на икономиката“ са оказали адекватно положително влияние за подобряване  

резултатите на инспектираните училища и детски градини по отношение качеството на знания, 

умения и компетентности на децата/учениците.  

3. Целите и политиките на МОН., свързани с изграждане и развиване личностните 

качества и социалните компетентности на децата/учениците показват  77, 76% изпълнение. 

За развиване на личностните качества и социални компетентности активно допринасят мерките за 
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предотвратяване на отпадането от образователната система. За справяне с този проблем детските 

градини и училищата успешно прилагат мерки за превенция и интервенция. В детските градини и 

училищата се работи целенасочено за развиване и съхраняване на национални ценности и 

родолюбие, за активна гражданска позиция. Учителите поставят задачи, свързани с търсене, 

извличане и използване на информация от различни източници, за формулиране на изводи и 

собствени идеи с цел изграждане на предприемачески нагласи и умения у учениците. Екипите на 

детските градини и училищата прилагат ефективни мерки за справяне с насилието и тормоза. 

Насърчава се толерантността и интеркултурните компетентности на децата и учениците. Чрез 

организиране и провеждане на спортни изяви се работи както за двигателна активност, така и за 

умения за живот без насилие.  

3. Ресурсите на детската градина/училището и управленските процеси се разглеждат 

като фактори на вътрешната среда, които в зависимост от избраните  управленски стратегии 

могат да се проявят като благоприятни или неблагоприятни условия за качеството на 

предоставяното образование. Влиянието на вътрешните фактори - оценки по критерии и 

индикатори (за детски градини и училища) е представено в Приложение 3.  

Фактори на вътрешната среда, които най-силно повлияват резултатите от образователния 

процес са стратегическият и оперативен мениджмънт, автономията на детската градина/училището 

и екипната работа в институцията.  

В детските градини и училищата успешно се прилагат политики за възпитаване на децата и 

учениците в национални ценности и интеркултурни компетентности.  

Инспектираните образователни институции имат добри резултати при осигуряване на 

общата и допълнителната подкрепа вследствие на управленските решения, демонстрират се 

утвърдени практики за подкрепа на изявите на децата и учениците в областта на науката, културата, 

изкуството, спорта, и за личностното им развитие чрез синхронизиране на дейностите със 

заинтересованите страни и осъществяване на взаимодействие и сътрудничество с тях.  

 Управленските екип във висока степен се стремят да привличат, мотивират и задържат 

педагогически специалисти, които да постигнат най-добри резултати, както с децата и учениците, 

така и във взаимодействието с родителите.  

Педагогическите специалисти осъществяват ефективен професионален диалог помежду си, 

като работят в екип за планиране и постигане на образователните цели. 

4. Влиянието на външната среда на детската градина/училището върху качеството се 

проявява в различна степен:  

 Факторите с благоприятно въздействие се отличават с по-висока честота от негативните, 

като тя е по-висока в детските градини. Едни и същи конкретни фактори на външната среда 

може да оказват благоприятно и/или неблагоприятно влияние в дадени детски градини и 

училища. 
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 С най-висока честота на благоприятно влияние са социалните и институционалните 

фактори. Положителните нагласи на родителите към образователния процес и тяхната 

заинтересованост за получаване на образование от децата им е външният фактор с най-силно 

положително влияние върху качеството на образованието.  

 Най-висока степен на неблагоприятно въздействие оказват демографските фактори. 

Детските градини и училища нямат механизъм да се противопоставят и да намаляват 

негативното им въздействие.  

 Процесът на инспектиране е институционален фактор на глобалната външна среда, който 

оказва благоприятно въздействие и подпомага институциите в рефлексията при 

осъществяването на конкретни дейности с цел повишаване качеството на образованието. 

 

II. Във връзка с посочените изводи могат да бъдат направени следните препоръки:  

А. Препоръки към екипите на детските градини/училищата за подобряване на 

резултатите от дейността им:  

1. Детските градини и училищата да прилагат в по-висока степен принципа на автономия 

при избора на методи, подходи, техники и технологии на преподаване. Стратегическите документи 

да бъдат обвързани с оперативните и да отразяват спецификата на детската градина/училището. 

Екипът на институцията да се включва активно при разработването им. Да се повиши 

ефективността на контролната дейност на директора/заместник-директор чрез своевременна 

обратна връзка. Да се определят наставник/наставници, които да осъществяват методическа и 

организационна подкрепа за новоназначени учители. 

2. Учителите да използват целесъобразно електронни ресурси за повишаване уменията на 

учениците да използват информационните и комуникационните технологии. Да се работи за 

повишаване на резултатите на учениците в системата на професионалното образование и обучение 

от държавния зрелостен изпит по български език и литература и втори държавен зрелостен изпит. 

  3. Дейностите в педагогическите ситуации/уроците да бъдат насочени към формиране и 

развиване на умения у децата/учениците за решаване на практически задачи, екипна работа, за 

повишаване способността им за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване. Да се 

създаде организация за провеждане на повече съвместни педагогически ситуации и уроци. 

4. Да се разшири сътрудничеството със заинтересованите страни за превенция на 

обучителни затруднения, превенция на насилието, преодоляване на проблемното поведение.  Да се 

осигурят материали и среда за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

децата/учениците. Да се повиши използването на възможностите за реинтегриране в 

образователната система на отпаднали ученици чрез използването на различните форми на 

обучение и създаване на условия за признаване на резултати от самостоятелно учене. 
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Б. Препоръки за повишаване качеството на образование при определяне на 

национални цели и политики: 

1. Екипите на детските градини и училищата да бъдат насърчени за изпълнение на 

програми и проекти, като и да се повиши техният капацитет за участие в такива дейности. 

2. За осигуряване на ефективност на квалификацията на педагогическите специалисти 

да се подобри планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 

повишаване на квалификацията на всички нива. Квалификацията на педагогическите специалисти 

да се насочва както към развитието на професионалните им умения, така и към компетентности, 

ориентирани към напредъка на децата/учениците. Квалификацията следва да е в съответствие с 

целите на предучилищното и училищното образование и целите на детската градина/училището, 

както и с установените потребности на педагогическите специалисти. Специално внимание да се 

обърне на повишаването на управленските умения на директорите и заместник-директорите.  

3. Да се осигури технологичен ресурс за повишаване уменията на всички ученици да 

използват ИКТ, вкл. и в условия на обучение в електронна среда. Предвид ролята на 

информационните и комуникационни технологии (особено в съвременните условия на работа в 

онлайн среда) и необходимостта от формиране на дигитални компетентности у децата и учениците, 

както и на други ключови компетентности чрез използването на технологиите, е препоръчително в 

предстоящите инспекции да се отчитат двата фактора - технологична инфраструктура, 

включително интернет свързаност на населеното място и инициатива за предоставяне на 

информационно-технологични ресурси или други, свързани с външната среда. Те са обвързани и с 

мерките, определени от МОН за закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или 

иновативен хардуер и софтуер в институциите от системата на предучилищното и училищното 

образование, както и осигуряване на интернет свързаност и техническа обезпеченост в тях. 

4. Необходимо е да се предприемат конкретни мерки и изпълнение на планираните 

политики и дейности за преодоляване на демографските проблеми на национално, областно и 

общинско ниво. 

Изводите и препоръките от настоящия анализ могат да послужат при определяне на 

приоритети и специфични цели за повишаване качеството на образование, предоставяно от 

детските градини и училищата. 

 

 

 

 

 

 

 


