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ОТЧЕТЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ ОТ ПИЛОТНО ИНСПЕКТИРАНЕ В ГР. СОФИЯ:  

 

Детски градини 

1. Организацията на ежедневните основни и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие с децата са съобразени с държавните образователни стандарти, с 

особеностите на тяхната възраст и с нивото на познавателно-емоционално им развитие, 

осигурява качествена подготовка на децата за постъпването им в училище. Във възрастта 

от 3 до 5 години се реализира планиран възпитателно-образователен процес, съобразно 

потребностите на децата и желанията на родителите. Създадени са условия за насърчаване 

на новаторството, подкрепа на иновации в дейността на детската градина, като се прилагат 

съвременни методи на образователна и възпитателна дейност и използване на ИКТ. 

2. Създадени са възможности за включването на децата в разнообразни допълнителни 

дейности, съобразно тяхната възраст и ниво на познавателно и емоционално развитие. 

които се основават на регулярни проучвания на мнението на родителите. 

3. Създадени са ясни и ефективни вътрешни канали за достъп и разпространение на 

информация в организацията, между педагозите, медицинския персонал и ръководството 

на детската градина. Изградена е система за информиране на родителите за дневния режим 

на децата, организацията на предучилищното възпитание и подготовка. Осигурени са 

адекватни възможности за включването на родителите в организираните от детската 

градина дейности и инициативи. 

4. Детските градини взаимодействат с институциите в системата на предучилищното 

възпитание и подготовка, органите на местното самоуправление и социалните партньори. 

Създадена е партньорска мрежа със СУ „Св. Св .Климент Охридски“ и неправителствени 

организации. 

 

Общообразователни училища 

1. Ефективно са структурирани уроците, които бяха наблюдаване по време на 

посещение. Високо се оценява развиването на уменията за учене по време на 

образователния процес. Поддържа се позитивна дисциплина и учениците участват активно 

в процеса на обучението.  

2. Превенция на отпадането от училище – въпреки че това не е идентифициран 

проблем за повечето училища, има разработени програми, като акцентът е насочен към 

намаляване на отсъствията. 

3. Мотивирано участие на учениците в състезания, олимпиади, конкурси с подкрепата 

на педагогическите специалисти. Организира се разнообразна и атрактивна извънкласна 
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дейност, съобразена с интересите на учениците. Пътувания на учениците с образователни 

цели, съобразени със спецификата на училището, и развиващи компетентностите им. 

4. Създадена е училищна общност, като голяма част от учителите са възпитаници на 

същите училища. Многобройни публични събития създават общностен подход, основаващ 

се чувството на свобода, креативност и уважение. 

5. Учениците оценяват високо правото си да изразяват свободно собствено мнение, да 

бъдат подкрепяни и разбирани от учителите си. Родителите смятат децата си за щастливи, 

защото ходят с удоволствие на училище. Учителите  считат, че в училището съществува 

отличен микроклимат, който благоприятства спокойната работа, като едновременно с това 

директорът е истински лидер и подкрепя всяка тяхна инициатива. 

6. Наблюдава се ефективно лидерство, както на директора, така и на училищната 

общност, като планираните стратегически документи и реализирани дейности отчитат 

спецификите на училището и потребностите на учениците. 

7. Висока степен на развитие на човешките ресурси, част от учителите са 

представители на научната общност- Софийски университет, Българска академия на 

науките 

8. Прозрачно е управлението на бюджета на училището. Оценява се високо 

целесъобразното управление на финансовите ресурси в съответствие със стратегията и 

плана за изпълнението 

 

Професионални гимназии 

1. Създадена е работеща екипна организация за взаимодействие между всички 

участници в образователния процес, с фокусирани усилия за поддържане на позитивна, 

ефективна образователна среда. Реализира се   ефективно обучение по професионална 

подготовка на учениците в часовете по теория и практика на професията, адекватно на 

динамично развиващия се сектор на технологиите. 

2. Налице са целенасочени усилия на училищното ръководство за поддържане на 

позитивна образователна среда със съвременно оборудвани кабинети и лаборатории и 

реализиране на ефективно обучение по професионална подготовка на учениците в 

часовете по теория и практика на професията, адекватно на изискванията на пазара на 

труда и на работодателите. 

3. Създадени са условия за удовлетворяване на личностните, образователните и 

социалните потребности на учениците и висока степен на удовлетвореност от 

институционалната  среда у родителите. 

4. Достигнато е високо ниво на сътрудничество между училище  – ученици – 

родители – висше училище – бизнес среда. Създадени са условия за удовлетворяване на 
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личностните, образователните и социалните потребности на учениците. Силно мотивирани 

ученици с осигурени условия за изява и високи постижения. 

5. Училищното ръководство осъществява и поддържа успешни партньорства с 

представители на предприятия, компании от ИТ сектор, бивши възпитаници на 

училището, които подпомагат учебния процес с модерна техника и осигуряват реални 

работни места за производствената практика на учениците.  Наблюдава се висок принос 

на училищната общност към развитието на институцията. Добре оборудвани 

специализирани кабинети, чиято техника се използва по предназначение пълноценно от 

ученици и учители; 

6. Наблюдава се висока степен на удовлетвореност от социалната среда в училището, 

която се развива с подкрепата и в пълноценно взаимодействие между всички участници в 

образователния процес, включително и с всички заинтересовани страни.  

7. Наложена е практика и е осъществен ефективен начин за управление и развитие на 

информационните канали чрез възможностите на технологиите между всички участници в 

образователния процес. 

8. Създадена е безопасна и достъпна физическа среда, с много добре оборудвани 

класни стаи и кабинети. 


