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Обобщена информация за оценките и насоките по области за 

инспектиране от извършените инспекции в периода м. 

октомври - м. декември 2020  

 

I. Обхват на проведените инспекции 

В периода октомври-декември 2020 г бяха инспектирани 65 детски градини и 

училища. За времето от 12 октомври до 30 ноември бяха инспектирани 30 образователни 

институции, от които 14 детски градини и 16 училища. От 19 октомври до 7 декември бяха 

осъществени 17 инспекции - на 9 детски градини и 8 училища. В периода 26 октомври - 14 

декември са инспектирани 18 образователни институции, от които 7 детски градини и 11 

училища. Общият брой инспектирани детски градини е 30, като в 25 от тях (83%) се 

осъществява образователен процес в смесени групи с деца на различна възраст. 

Инспектираните училища са 35 – 19 основни, 2 обединени, 7 професионални гимназии, 1 

профилирана гимназия, 1 спортно училище и 1 средно училище. (Диаграма1) 

 

Диаграма 1. Инспектирани институции 
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Слети паралелки, с между 4 и 6 паралелки с брой на учениците под нормативно 

определения, са сформирани в 9 основни училища. В общо 20 училища (16 основни, 1 

средно, 1 обединено, 1 професионална гимназия и 1 спортно училище) броят на учениците 

в паралелките е под нормативно определения. (Диаграма 2) 

 

Диаграма 2. Училища с брой ученици под нормативно определения за паралелка  

Дуална система на обучение се прилага в три от инспектираните професионални 

гимназии (Професионална гимназия “Тодор Пеев”, Професионална гимназия “Златица” и 

Професионална гимназия по туризъм. В четири професионални училища се обучават 

ученици в паралелки, които са с очакван недостиг на пазара на труда (Професионална 

гимназия по техника и мениджмънт”, Професионална гимназия “Тодор Пеев, 

Професионална гимназия “Златица” и Професионална гимназия “Велизар Пеев”).  
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Инспектираните средищни институции са 16, като от тях  4 са детски градини и 12 

училища, от които 8 основни, 3 средни и 1 обединено. (Диаграма 5) 

Диаграма 5. Средищни институции 

 Инспектирани са 9 защитени образователни институции  - 4 детски градини и 5 

училища, от които 3 основни и 2 средни. (Диаграма 6) 

 

Диаграма 6. Защитени институции 
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II. Вид на инспекцията, начин на извършен подбор за инспекция  

Предвид мерките за намаляване на риска от разпространение COVID – 19  

Националният инспекторат по образоването разработи различни модели на инспектиране. 

При провеждането на инспекциите за периода октомври-декември 2020 г. бе приложен 

комбинираният модел, при който подготвителният и заключителният етап протичат изцяло 

в електронна среда, а в същинския етап инспектиращият екип посещава в един ден 

детската градина/училището, наблюдава цялостната институционална среда и 

педагогически ситуации/учебни часове. Провеждането на структурираните срещи с 

представители на учениците, родителите, педагогическите специалисти и екипа за 

управление се осъществи в електронна среда в рамките на два до три дни. 

При подбора на детските градини и училищата за провеждане на инспекция бе 

приложен териториалният принцип - инспектираните институции се намират в София-

област.  

      III. Използвани инструменти за инспектиране 

За осигуряване на обективност на оценката на качеството на образованието 

Националният инспекторат по образованието прилага критерии и индикатори за 

инспектиране, утвърдени от директора на НИО в изпълнение на чл. 274, ал. 5, т. 1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование. 

Критериите са стандарти за качество, въз основа на които се оценяват областите за 

инспектиране „Образователен процес” и „Управление на институцията”. Индикаторите са 

количествени или качествени измерители, чрез които се оценява степента на изпълнение 

на критериите за инспектиране. Индикаторите измерват и оценяват постигнатите 

резултати при изпълнението на образователните политики и степента на изпълнение на 

държавните образователни стандарти и качеството на процесите в детските градини и 

училищата за изпълнение на държавната политика в областта на предучилищното и 

училищното образование. 

Инструментите, с които са обследвани и оценени критериите и индикаторите в 

областите за инспектиране са: карта за обща информация, въпросник за директора, 

въпросник за педагогическите специалисти, въпросник за родителите, въпросник за 

учениците, среща с екип за управление, среща с педагогически специалисти, среща с 

родители, среща с ученици, карта за наблюдение на педагогическа ситуация/урок, карта за 
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наблюдение на детската градина/училището. Картите подпомагат събирането, 

обобщаването и анализа на информацията, получена при наблюденията на инспектиращия 

екип в детската градина/училището и в педагогическите ситуации/уроците, проведените 

срещи във фокус групи с представители на учениците, родителите, педагогическите 

специалисти, с екипа за управление на детската градина/училището. Чрез анонимните 

въпросници и чрез структурираните срещи се получава обратна връзка и се проучва 

удовлетвореността на участниците в образователния процес от цялостната дейност на 

детската градина или училището. Данните се генерират от Електронна система за 

управление на инспектирането (ЕСУИ), чрез която се отчитат и резултатите от оценките на 

инспектираните институции по критерии и индикатори. 

 

IV. Обобщени оценки по области, критерии и индикатори за инспектиране 

Общата оценка на качеството на образованието в инспектираните детски градини и 

училища е  добра 3,17. Средната обща оценка в област за инспектиране “Образователен 

процес” е добра 3,15, а в област “Управление на институцията” - добра 3,20. Данните са 

представени нагледно на Диаграма 7. 

 

Диаграма 7. Средна оценка на качеството на образование в инспектираните 

детски градини и училища - обща и по области на инспектиране 
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Диаграмата показва, че средните оценки в двете области на инспектиране са близки 

по стойност, с минимална разлика от 5 стотни. Дяловото разпределение на получените 

оценки от инспектираните детски градини и училища е представено на Диаграма 8. 

 

Диаграма 8 Процентно разпределение на категориите оценки според осигуреното 

качество на образование в инспектираните детски градини и училища 

Видно от диаграмата, най-голям дял заемат институциите с добра оценка на 

качеството на образование (това са 25 детски градини от общо инспектирани 30 и 20 

училища от общо инспектирани 35). Много добра оценка са получили 4 детски градини и 

11 училища, а задоволителна - една детска градина и 4 училища. За отчетния период не е 

установено незадоволително качество на образованието в нито една институция.  

Диаграма 9  дава визуална представа за общата оценка за всяка от инспектираните 

детски градини. С най-висока обща оценка е Детска градина “Буратино”, град Божурище, 

община Божурище, която е получила много добра оценка 3,69. С най-ниска обща оценка е 

Детска градина “Томпсън”, село Томпсън, община Своге, получила задоволителна оценка 

2,46.  
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Диаграма 9. Обща оценка на качеството на образование на инспектираните детски 

градини 

Общата оценка на качеството на образованието, предоставяно от училищата е посочена в 

Диаграма 10.  
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Диаграма 10. Обща оценка на качеството на образование на инспектираните 

училища 

Най-висока обща оценка на качеството на образование е измерена в Средно 

училище “Христо Ботев”, село Горна Малина община Горна Малина (много добра 3,87), а 

най-ниска в Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий”, село Хераково, община 

Божурище (задоволителна 2,18). 

Диаграма 11 представя степента на изпълнение и съответно оценките на двете 

области за инспектиране в детските градини.  

 

Диаграма 11. Средни оценки на инспектираните детски градини по области на 

инспектиране 
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Видно от диаграмата, най-високи оценки е получила Детска градина “Еделвайс”, 

град Етрополе, община Етрополе в област “Управление на институцията” (много добра 

3,74) и Детска градина “Слънце”, град Златица, община Златица в област “Образователен 

процес” (много добра 3,72). Най-ниска средна оценка и в двете области на инспектиране 

получава ДГ “Томпсън” , село Томпсън, община Своге (в област “Образователен процес” - 

добра 2,62 и в област “Управление на институцията” - задоволителна 2,30). 

   Общите оценки на училищата по области на инспектиране са дадени на Диаграма 

12.  

 

Диаграма 12. Средни оценки на инспектираните училища по области на инспектиране 

 

В Средно училище “Христо Ботев”, село Горна Малина, община Горна Малина са 

измерени най-високи оценки и в двете области на инспектиране (в област “Образователен 

процес” - много добра 3,77, а в област “Управление на институцията” - много добра 3,96). 

В област “Управление на институцията” висока оценка получава и Професионална 

гимназия “Велизар Пеев” много добра 3,96). Най-ниски са измерените средни оценки и в 
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двете обасти на инспектиране  в Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий”, село 

Хераково, община Божурище (задоволителна 2,18 в област “Образователен процес” и 

задоволителна 2,17 в област “Управление на институцията”). 

 V. Обобщени резултати при оценяване на област за инспектиране „Образователен 

процес“ 

Средната стойност в общата оценка на качеството на предоставяното образование в 

инспектираните 30 детски градини и 35 училища в периода октомври-декември 2020 г. в 

област „Образователен процес” е добра -  3.15.  

Оценката е формирана въз основа на шест критерия: 

1. Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението. 

2. Ефективност на взаимодействието за личностно развитие на децата/учениците. 

3. Проследяване на напредъка на децата/учениците и оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 

4. Социализация и възпитание в образователния процес. 

5. Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

6. Степен на удовлетвореност от образователния процес. 

Общият брой на индикаторите е 27.  

В детската градина са оценявани 23 индикатора (4 са неприложими). Неприложими 

са индикаторите „Резултати от държавни зрелостни изпити“, „Прилагане на разнообразни 

видове и форми за оценяване в училище“, „Ефективност на мерките за компенсиране“ и 

„Степен на удовлетвореност у учениците от образователния процес“.  

В училищата са оценявани 27 индикатора. Неприложим е индикаторът „Ранно 

оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения“ за училищата, в 

които няма подготвителни групи. 

При оценяване на качеството на предоставянето образование от детските градини и 

училищата в област „Образователен процес“ са използвани 7 карти и 4 въпросници. 

1. Оценка на качеството на образованието в област за инспектиране 

„Образователен процес“ в детските градини 
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Оценката на качеството на област „Образователен процес“ за детските градини е 

добра (3.20) и е формирана на базата на критериите и индикаторите за инспектиране, както 

следва: 

На Диаграма 13 са представени получените средни оценки на индикаторите, които 

формират оценката на критерий „Ефективност на взаимодействието в процеса на 

обучението”.  

 

Диаграма 13. Средни оценки на индикаторите, които формират оценката на 

критерий „Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението”. 

Критерият „Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението“ отчита 

средна стойност в оценката на детските градини – много добра (3.63). Този критерий 

съдържа четири индикатора. Най-висока е оценката на индикатора „Учителят демонстрира 

професионално поведение“ е много добра (3.93), следвана от оценката на индикатора 

„Организация на педагогическата ситуация“ е много добра (3.87). Оценката на индикатора 

„Прилагане на индивидуализиран подход“ е много добра (3.77). Най-ниска е оценката на 

индикатора „Използване на подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и 

технологии на преподаване е добра (2.93).   
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На Диаграма 14 са представени получените средни оценки на индикаторите, които 

формират оценката на критерий „Ефективност на взаимодействието за личностно развитие 

на децата”.   

 

Диаграма 14. Средни оценки на индикаторите, които формират оценката на 

критерий „Ефективност на взаимодействието за личностно развитие на децата”.   

Критерият „Ефективност на взаимодействието за личностно развитие на децата“ 

отчита средна стойност в оценката на детските градини -  добра (2.60). Критерият съдържа 

шест индикатора. С най-висока оценка е индикаторът „Развитие на умения за учене“ 

отчита средна стойност на оценката - добра (3.33), следван от индикатора „Ранно 

оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения“ има средна 

стойност на оценката добра (3.00).  Добра оценка получават индикаторите „Осигуряване 

на допълнителна подкрепа“ (2.75) и „Осигуряване на обща подкрепа“ е добра (2.63). 

Оценката на индикатора „Развиване на умения у децата за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване“ е задоволителна (2.40). Индикаторът „Развиване на умения у 

децата за работа в екип“ е с незадоволителна оценка (1.50), което е и най-ниската стойност 

в двете области за инспектиране.  
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На Диаграма 15 са представени получените средни оценки на индикаторите, които 

формират оценката на критерий „Проследяване на напредъка на децата”.   

 

 

Диаграма 15. Средни оценки на индикаторите, които формират оценката на 

критерий „Проследяване на напредъка на децата”.   

Критерият „Проследяване на напредъка на децата“ отчита средна стойност на 

оценката - добра (2.97). Критерият съдържа четири индикатора. Оценката на индикатора 

„Осигуряване на прозрачност и обективност на проследяване на постиженията на децата в 

детската градина“ е една от най-високите – много добра (3.90). Добра е оценката на 

индикатора „Поощряване на напредъка на децата“ (3.23), както и на индикатора 

„Проследяване нивото на оценяване на компетентности у децата“ (3.00). Най-ниска е 

оценката на индикатора „Резултати от олимпиади, състезания и конкурси и др.“ отчита 

една от най-ниските стойности – задоволителна (1.66).    

На Диаграма 16 са представени получените средни оценки на индикаторите, които 

формират оценката на критерий „Социализация и възпитание в образователния процес”.   
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Диаграма 16. Средни оценки на индикаторите, които формират оценката на 

критерий „Социализация и възпитание в образователния процес”.   

Критерият „Социализация и възпитание в образователния процес“ е получил средна 

стойност в оценката добра (3.34). Критерият съдържа четири индикатора. Оценката на 

индикатора „Поддържане на позитивна дисциплина“ е една от най-високите в областта – 

много добра (3.90). Индикаторът „Насоченост на педагогическата ситуация към 

социализацията и възпитанието на детето“ също е с много добра оценка (3.67). По-ниска е 

оценката на индикатора „Формиране и развитие на социални и граждански 

компетентности“ – добра (2.97). С най-ниска оценка е индикаторът „Създаване на условия 

за удовлетворяване на личностните, образователните и социалните потребности на децата“ 

е добра (2.83). 

На Диаграма 17 са представени получените средни оценки на индикаторите, които 

формират оценката на критерий „Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането 

от образователната система на деца в задължителна предучилищна възраст”.   
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Диаграма 17. Средни оценки на индикаторите, които формират оценката на 

критерий „Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца в задължителна предучилищна възраст”.   

Критерият „Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца в задължителна предучилищна възраст“ отчита висока 

средна стойност – много добра (3.68). Оценката на този критерий е резултат от 

оценяването на три индикатора. Индикаторът „Ефективност на мерките на интервенция“ 

отчита една от високите средни стойности – много добра (3.80). Оценката на индикатора 

„Ефективност на взаимодействието между участниците в образователния процес за 

намаляване на отпадането от образователната система“ е много добра (3.67). Също в 

скалата на много добрата оценка е и оценката на индикатора „Ефективност на мерките за 

превенция“ е много добра (3.53).  

Резултатите от оценките на критерия “Степен на удовлетвореност от 

образователния процес” са представени на Диаграма 18. 
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Диаграма 18. Средни оценки на индикаторите към критерий “Степен на 

удовлетвореност от образователния процес” в инспектираните детски градини 

Критерият „Степен на удовлетвореност от образователния процес“ отчита висока 

средна стойност в оценката – много добра (3.83). Този критерий съдържа два индикатора, 

чиито оценки са в почти максималната степен на скалата за оценяване. Оценката на 

индикатора „Степен на удовлетв ореност у родителите от образователния процес“ – много 

добра (3.93). Оценката на индикатора „Степен на удовлетвореност на педагогическите 

специалисти от образователния процес“ е много добра (3.73).  

           На Диаграма 19 са представени индикаторите с най-високите средни стойности и 

индикаторите с най-ниските средни стойности при оценката на област „Образователен 

процес“ в детските градини. 
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             Диаграма 19. Индикатори с най-високи средни стойности и индикатори с най-

ниски средни стойности при оценката на област „Образователен процес“ в детските 

градини. 

Най-висока е средната стойност в оценката на индикаторите „Степен на 

удовлетвореност у родителите от образователния процес“ – много добра (3.93) и 

„Учителят демонстрира професионално поведение“ е много добра (3.93). С три пункта 

разлика в средната стойност на оценката са индикаторите „Осигуряване на прозрачност и 

обективност на проследяване на постиженията на децата в детската градина“  – много 

добра (3.90). 

В най-ниска степен е средната стойност в оценката на индикатора „Развиване на 

умения у децата за работа в екип“ незадоволителна (1.50), следвана от средната стойност в 

оценката на индикатора „Резултати от олимпиади, състезания и конкурси и др.“ 

незадоволителна (1.66) и от средната стойност в оценката на индикатора „Развиване на 

умения у децата за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване“ задоволителна 

(2.40). 

1. Оценка на качеството на образованието в област за инспектиране 

„Образователен процес“ в училищата 

Оценката на качеството на област „Образователен процес“ за училищата е добра 

(3.10) и е осъществена на база на критериите и индикаторите за инспектиране, както 

следва: 

На Диаграма 20 са представени получените средни оценки на индикаторите, които 

формират оценката на критерий „Ефективност на взаимодействието в процеса на 

обучението”. 
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Диаграма 20. Средни оценки на индикаторите, които формират оценката на 

критерий „Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението”. 

Критерият „Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението“ отчита 

средна стойност в оценката на училищата – добра (3.30). Този критерий съдържа четири 

индикатора. Най-висока оценка е получил индикаторът „Учителят демонстрира 

професионално поведение“ - много добра (3.83). Почти еднакви оценки получават 

индикаторите „Прилагане на индивидуализиран подход“ (3.46) и „Организация на урока“ 

(3.43). Оценката на индикатора „Използване на подходящи и разнообразни методи, 

подходи, техники и технологии на преподаване“ е задоволителна (2.49).   

На Диаграма 21 са представени получените средни оценки на индикаторите, които 

формират оценката на критерий „Ефективност на взаимодействието за личностно развитие 

на учениците”.  
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Диаграма 21. Средни оценки на индикаторите, които формират оценката на 

критерий „Ефективност на взаимодействието за личностно развитие на учениците”. 

Критерият „Ефективност на взаимодействието за личностно развитие на 

учениците“ отчита средна стойност в оценката на училищата -  добра (2.64). Критерият 

съдържа шест индикатора. С най-висока оценка е индикаторът „Осигуряване на обща 

подкрепа“ (3.11), следван от индикатора „Развитие на умения за учене“ с оценка (3.09). 

Индикаторът „Осигуряване на допълнителна подкрепа“ е с оценка - добра (2.87). 

Индикаторът „Ранно оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни 

затруднения“ е с добра оценка (2.56). В скалата на задоволителната оценка е индикаторът 

„Развиване на умения у учениците за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване“ (2.40).  Една от най-ниските оценки е оценката на индикатора 

„Развиване на умения у учениците за работа в екип“ - незадоволителна (1.83).  

На Диаграма 22 са представени получените средни оценки на индикаторите, които 

формират оценката на критерий „Проследяване на напредъка на учениците и оценяване на 

резултатите на учениците”. 
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Диаграма 22. Средни оценки на индикаторите, които формират оценката на 

критерий „Проследяване на напредъка на учениците и оценяване на резултатите на 

учениците”. 

Критерият „Проследяване на напредъка на учениците и оценяване на резултатите 

на учениците“ отчита средна стойност на оценката - добра (2.86). Критерият съдържа шест 

индикатора. С най-висока оценка е индикаторът „Осигуряване на прозрачност и 

обективност на проследяване процеса на оценяване в училище“ (3.46) следван от 

индикаторът „Проследяване нивото на усвояване на компетентности у учениците“ е със 

средна стойност в оценката - добра (3.09). Индикаторът „Поощряване на напредъка на 

учениците“ е с добра оценка (3.03), следван от индикаторите „Резултати от държавни 

зрелостни изпити“ (2.94), „Резултати от външни оценявания, олимпиади, състезания, 

конкурси и др.“ (2.51). В скалата на задоволителната оценка е индикаторът „Прилагане на 

разнообразни видове и форми за оценяване в училище“ (2.26). 

На Диаграма 23 са представени получените средни оценки на индикаторите, които 

формират оценката на критерий „Социализация и възпитание в образователния процес”. 
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Диаграма 23. Средни оценки на индикаторите, които формират оценката на 

критерий „Социализация и възпитание в образователния процес”. 

Критерият „Социализация и възпитание в образователния процес“ е получил средна 

стойност в оценката добра (3.29). Критерият съдържа четири индикатора. С най-висока 

оценка е индикаторът „Поддържане на позитивна дисциплина“ е една от най-високите в 

областта – много добра (3.91). Индикаторът „Насоченост на урока към социализацията и 

възпитанието на ученика“ е с оценка добра (3.31). По-ниска е оценката на индикатора 

„Формиране и развитие на социални и граждански компетентности“ – добра (2.97). Най-

ниска е оценката на индикатора „Създаване на условия за удовлетворяване на 

личностните, образователните и социалните потребности на учениците“ е добра (2.94). 

На Диаграма 24 са представени получените средни оценки на индикаторите, които 

формират оценката на критерий „Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането 

от образователната система на ученици в задължителна училищна възраст”. 
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Диаграма 24. Средни оценки на индикаторите, които формират оценката на 

критерий „Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на ученици в задължителна училищна възраст”. 

Критерият „Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на ученици в задължителна училищна възраст“ отчита висока 

средна стойност – добра (3.25). Този критерий съдържа четири индикатора. Оценката на 

индикатора „Ефективност на мерките за превенция“ е много добра (3.60). Индикаторът 

„Ефективност на мерките на интервенция“ е оценен с добра оценка (3.20). С почти еднакви 

оценки са индикаторите „Ефективност на взаимодействието между участниците в 

образователния процес за намаляване на отпадането от образователната система“ (2.81) и 

„Ефективност на мерките за компенсиране“ (2.80).  

Данните за степента на удовлетвореност на целевите групи са представени на 

Диаграма 25. 
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Диаграма 25. Средни оценки на индикаторите към критерий “Степен на 

удовлетвореност от образователния процес” в инспектираните училища 

Критерият „Степен на удовлетвореност от образователния процес“ отчита висока 

средна стойност в оценката – много добра (3.66). Този критерий съдържа три индикатора.  

Най-висока е оценката на индикатора „Степен на удовлетвореност у учениците от 

образователния процес“ (3.77), следвана от оценката на индикатора „Степен на 

удовлетвореност у родителите от образователния процес“ - много добра (3.74) и оценката 

на индикатора „Степен на удовлетвореност на педагогическите специалисти от 

образователния процес“ - добра (3.46).  

           На Диаграма 26 са представени индикаторите с най-високите средни стойности и 

индикаторите с най-ниските средни стойности при оценката на област „Образователен 

процес“ в училищата. 

 

 

 

           Диаграма 26. Индикатори с най-високи средни стойности и индикатори с най-

ниски средни стойности  при оценката на област „Образователен процес“ в училищата 

Най-висока е средната стойност в оценката на индикатора „Поддържане на 

позитивни дисциплина“ – много добра (3.91). Във висока степен е стойността в оценката 

на индикатора „Учителят демонстрира професионално поведение“ – много добра (3.83). С 
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няколко пункта по-ниска, но във високата степен е средната стойност в оценката на 

индикатора „Степен на удовлетвореност у учениците от образователния процес“ - много 

добра (3.77).  

В най-ниска степен е средната стойност в оценката на индикатор „Развиване на 

умения у учениците за работа в екип“ - незадоволителна (1.83), следвана от средната 

стойност в оценката на индикатора „Прилагане на разнообразни видове и форми за 

оценяване в училище“ - задоволителна (2.26) и от средната стойност в оценката на 

индикатора „Развиване на умения у учениците за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване“ - задоволителна (2.40). 

 

VІ. Обобщени резултати при оценяване на област за инспектиране „Управление на 

институцията“ 

При оценяване на качеството на предоставянето образование от детските градини и 

училищата в област „Управление на институцията“ са използвани 6 карти и 4 въпросници. 

Средната стойност в общата оценка на качеството на предоставяното образование в 

инспектираните 30 детски градини и 35 училища в периода октомври-декември 2020 г. в 

област „Управление на институцията“ е 3,20 – добра.  

Тя се формира въз основа на 6 критерии, общи за детски градини и училища. Те са 

диференцирани чрез 24 индикатори при училищата и 23 индикатори при детските градини 

(поради това, че в детските градини не се изследва мнението на децата относно степента 

на удовлетвореност от управлението на институцията).  

Критериите в област „Управление на институцията“ са: 

1. Устойчиво развитие на детската градина/училището. 

2. Ефективно управление на ресурсите. 

3. Управление и развитие на физическата среда. 

4. Развитие на институционалната култура в детската градина/училището. 

5. Управлениe на партньорства. 

6. Степен на удовлетвореност от управлението на институцията. 

  Общият брой на индикаторите е 24. В училищата са оценявани всички индикатори, 

а в детските градини не е оценяват индикаторът “Степен на удовлетвореност у учениците 

от управлението на институцията”, тъй като е неприложим. 
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Средните оценки на критериите общо за инспектираните детски градини и училища 

от област „Управление на институцията“ са представени на Диаграма 27. 

 

    Диаграма  27. Средни оценки по критерии в област „Управление на институцията“ 

На диаграмата са отбелязани оценяваните критерии с посочени резултати. 

Наблюдава се съпоставимост между средните оценки по отделни критерии. Измерените 

средни стойности на критериите са в диапазона на добра оценка, с изключение на 

критерий „Степен на удовлетвореност от управлението на институцията“, за който 

оценката е много добра.  

1. Оценка на качеството на образованието в област за инспектиране 

“Управление на институцията” в детските градини 

Средната оценка на област „Управление на институцията“, получена въз основа на 

резултатите в инспектираните детски градини е добра 3,21. Диаграма 28  показва средните 

оценки на критериите за инспектиране на областта в детските градини.  
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Диаграма 28. Средни оценки на критериите за инспектиране на детските градини 

от област „Управление на институцията“ 

Средната оценка на област „Управление на институцията“ в детските градини“ е 

3.12. Много висока е степента на удовлетвореност на родителите и педагогическите 

специалисти от управлението на детската градина и е в границите на много добра оценка 

(3.87). Останалите критерии са получили добра оценка в диапазона 2,78-3,32 точки. Най-

ниска е оценката на критерия “Ефективно управление на ресурсите”, която обаче не е 

повлияла на резултата от ръководството на детската градина. 

Диаграма 29 представя оценките на индикаторите към критерия „Устойчиво 

развитие на институцията“. 
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Диаграма 29. Средни оценки на индикаторите към критерий „Устойчиво развитие 

на детската градина“ в инспектираните детски градини 

Средната оценка при критерия „Устойчиво развитие на детската градина“ е добра 

3,06. Критерият отчита изпълнението на пет индикатора, като всички те са в границите на 

добрата оценка. Най-висока е оценката на индикатора „Лидерство в общността на детската 

градина“ – 3,33. С малка разлика, от 10 стотни, следва изпълнението на индикатора 

„Екипна работа в детската градина“. Следват оценките на индикаторите “Оперативен 

мениджмънт“ (2,97) и „Автономия на детската градина“ (2,90), които също помежду си 

имат малка разлика. Най-ниска е оценката, измерваща индикатора „Стратегически 

мениджмънт“ 2,87, която се приближава до ниските нива на добрата оценка.  

  Диаграма 30 илюстрира оценките на индикаторите към критерия „Ефективно 

управление на ресурсите“. 
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Диаграма  30. Средни оценки на индикаторите към критерий „Ефективно 

управление на ресурсите“ в инспектираните детски градини 

Критерият „Ефективно управление на ресурсите“ отчита средна стойност на 

оценката - добра (2,78). Критерият се измерва чрез проследяването на шест индикатори. 

Най-високо оценени са индикаторите „Мотивиране и задържане на непедагогически 

персонал“ и „Привличане, мотивиране и задържане на педагогически специалисти в 

детската градина“, като първият индикатор попада в скалата на много добра оценка – 3,67, 

докато вторият е със средна оценка – добра 3,20. Индикаторът „Целесъобразно управление 

на финансовите ресурси за развитие на детската градина“ е със средна оценка 2,73. Със 

разлика от десет стотни следва средната оценка, измерваща индикатора „Насоченост на 

квалификацията на педагогическите специалисти към развитие на професионалните им 

умения и компетентности и към напредъка на децата“. Най-ниски и попадащи в диапазона 

на незадоволителна оценка са индикаторите „Прозрачно управление на бюджета (2,30) и 

„Осигурени допълнителни средства за развитието на детската градина“ (2,13). 

Диаграма 31 представя оценките на индикаторите към критерия „Управление и 

развитие на физическата среда“. 

 

Диаграма 31.  Средни оценки на индикаторите към критерий „Управление и 

развитие на физическата среда“ в инспектираните детски градини 
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Критерият „Управление и развитие на физическата среда“ е оценен със средна 

оценка – добра 2,98. Използват се три индикатора при неговото измерване, като и трите са 

в границите на добрата оценка. Най-висока е средната оценка, отчитаща изпълнението на 

индикатора „Функционална и модернизирана физическа среда“ (3,30). Следва средната 

оценка, получила индикатора „Въвеждане на информационно-технологични ресурси в 

цялостната дейност на детската градина“, която е с 40 стотни по-ниска – 2,90. Най-ниско 

оценен е индикатора „Безопасна и достъпна физическа среда измерената“, със средна 

оценка 2,73.  

Диаграма 32 илюстрира оценките на индикаторите към критерия „Развитие на 

институционалната култура в детската градина“. 

 

Диаграма 32.  Средни оценки на индикаторите към критерий „Развитие на 

институционалната култура в детската градина“ в инспектираните детски градини 

Критерият „Развитие на институционалната култура в детската градина“ отчита 

средна стойност на оценката - добра (3,20). Четири индикатори проследяват изпълнението 

на този критерий. Най-висока е средната оценка при измерването на индикатора 

„Политики на детската градина за развиване на социални и граждански 

компетентности“(3,60), която попада в границите на много добра оценка. Много добри 

оценки са отчетени при индикаторите „Изграждане на позитивна среда в детската градина” 

(3,37) и „Ефективност на системата за интервенция и подкрепа при прояви на тормоз и 
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насилие“ (3,33), като разликата между тях е само от четири стотни. Най-ниска е средната 

оценка, отнасяща се до индикатора „Публичност на дейността на детската градина“- 2,67. 

Диаграма 33 показва оценките на индикаторите към критерия „Управление на 

партньорства“. 

 

 

Диаграма 33. Средни оценки на индикаторите към критерий „Управлениe на 

партньорства“ в инспектираните детски градини 

Критерият „Управления на партньорства“ е оценен със средна оценка 3,32, измерен 

чрез три индикатори. Най-висока е оценката на индикатора „Взаимодействие с 

родителите“, която е максимално висока в скалата на оценяване – 4. Другите два 

индикатора „Проактивност на директора“ и “Ефективност на взаимодействието със 

заинтересованите страни“ са получили еднаква средна оценка – 3,00. 

Диаграма 34 показва оценките на индикаторите към критерия „Удовлетвореност от 

управлението на институцията“. 
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Диаграма 34. Средни оценки на индикаторите към критерий “Удовлетвореност 

от управлението на институцията” в инспектираните детски градини 

Критерият „Удовлетвореност от управлението на институцията“ е оценен с много 

добра оценка- 3,87. Оценката е формирана от измерване на удовлетвореността на 

педагогическите специалисти и родителите. Оценките на двата индикатора съвпадат като 

стойности – 3,87. 

От всички индикатори, които се оценяват в област „Управление на институцията“, в 

детските градини най-високи средни оценки са измерени при индикаторите „Мотивиране и 

задържане на непедагогически персонал“, „Степен на удовлетвореност у педагогическите 

специалисти от управлението на институцията“ и „Степен на удовлетвореност у 

родителите от управлението на институцията“. Най-ниски средни стойности на 

индикаторите, измерващи качеството на образование, предоставяно от детските градини, 

са установени за следните индикатори:  „Осигурени допълнителни средства за развитието 

на детската градина“, „Насоченост на квалификацията на педагогическите специалисти 

към развитие на професионалните им умения и компетентности и към напредъка на 

децата“ и „Прозрачно управление на бюджета“. 

Диаграма 35 демонстрира индикаторите с най-високите средни стойности и 

индикаторите с най-ниските средни стойности при оценката на област „Управление на 

институцията“ в детските градини. 
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Диаграма  35. Индикатори с най-високи средни стойности и индикатои с най-

ниски средни стойности при оценката на област “Управление на институцията” в 

детските градини 

Най-висока е средната стойност в оценката на индикаторите „Степен на 

удовлетвореност у педагогическите специалисти от управлението на институцията“ и 

„Степен на удовлетвореност у родителите от управлението на институцията“, които се 

отчитат с еднакво висока стойност- много добра 3,87. Във високата степен, с 20 пункта по-

ниска е оценката на индикатора „Мотивиране и задържане на непедагогическия персонал“ 

(3,67). 

Най-ниска средна оценка се отчита при измерването на индикатора „Осигуряване 

на допълнителни средства за развитие на детската градина“- незадоволителна 2,13, 

следвана от средната стойност в оценката на индикатора „Прозрачно управление на 

бюджета“ – задоволителна 2,30 и от средната оценка, измерващ индикатора „Насоченост 

на квалификацията на педагогическите специалисти към развитие на професионалните им 

умения и компетентности и към напредъка на децата“ – добра 2,63. 

2. Оценка на качеството на образованието в област за инспектиране “Управление на 

институцията” в училищата 
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Средната оценка на област „Управление на институцията“, получена въз основа на 

резултатите в инспектираните училища е добра 3,27, като най-високата средна оценка, 

измерена при училищата е много добра 3,96, а най-ниската - задоволителна 2,17. 

Диаграма 36 показва средните оценки на критериите за инспектиране на областта в 

училищата. 

 

Диаграма 36. Средни оценки на критериите за инспектиране на училищата от 

област „Управление на институцията“ 

Степента на удовлетвореност на педагогическите специалисти, родителите и 

учениците от управлението на училището е висока. Получената средна обща оценка на 

индикатора е много добра 3,66, която е най-високата средна оценка в област „Управление 

на институцията“ в сравнение с останалите индикатори. Индикаторите „Развитие на 

институционалната култура в училището“ и „Управлениe на партньорства“ получават 

добра оценка (съответно 3,36 и 3,30), която е само с няколко пункта по-ниска от 

индикатора с най-висока оценка. Останалите три индикатора („Устойчиво развитие на 

училището“, „Ефективно управление на ресурсите“ и „Управление и развитие на 

физическата среда“) са оценени със съпоставими оценки, които са добри. Най-ниска е 

получената оценка на индикатор „Управление и развитие на физическата среда“ – добра 

3,09, която се различава от най-високата с 57 стотни. 

На Диаграма 37 са представени получените средни оценки на индикаторите, които 

формират оценката на критерий „Устойчиво развитие на училището“. 
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Диаграма 37.  Средни оценки на индикаторите към критерий „Устойчиво 

развитие на училището“ в инспектираните училища 

Получената средна оценка при измерване на критерия в инспектираните училища е 

добра 3,12. Всички индикатори, формиращи оценката на критерия получават добра оценка. 

С най-висока средна оценка се отличава индикаторът „Оперативен мениджмънт“ (добра 

3,37), а с най-ниска индикаторът „Лидерство в училищната общност“ (добра 2,91). 

Разликата между индикаторът с най-висока оценка и този с най-ниска е 46 стотни. По 

средата попадат оценките на индикаторите „Екипна работа в училище“ (3,20), 

„Стратегически мениджмънт“ (3.09) и „Автономия на училището“ (3,03). 

На Диаграма 38 са изведени средните оценки на отделните индикатори, които 

формират оценката на критерия „Ефективно управление на ресурсите“ в инспектираните 

училища и тяхното подреждане по низходящ ред от най-висока оценка до най-ниска. 
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Диаграма  38. Средни оценки на индикаторите към критерий „Ефективно 

управление на ресурсите“ в инспектираните училища 

 

Получената средна обща оценка на критерия в училищата е добра – 3,23 точки. Най-

висока е оценката на индикатора „Мотивиране и задържане на непедагогически персонал“, 

който е оценен с много добра оценка от 3,77 точки. Тя е и единствената от шестте 

индикатора, която е в диапазона на много добра оценка. Останалите индикатори получават 

добра оценка. Най-високата оценка е последвана от оценката на индикатора, който 

измерва мотивацията и задържането на педагогическите специалисти (3,37). Следват 

оценките на индикаторите „Осигурени допълнителни средства за развитието на 

училището“ и „Целесъобразно управление на финансовите ресурси за развитието на 

училището“, съответно оценени с 3,31 и 3,14 точки. Оценката на индикатора „Насоченост 

на квалификацията на педагогическите специалисти към развитие на професионалните им 

умения и компетентности и към напредъка на учениците“ е добра, но попада в по-ниските 

граници (2,94). Най-ниските резултати се отчитат при измерване на индикатора 

„Прозрачно управление на бюджета“ (2,86).  
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На Диаграма 39 са представени степените на изпълнение на индикаторите към 

критерий „Управление и развитие на физическата среда“ в инспектираните училища. 

 

 

Диаграма  39. Средни оценки на индикаторите към критерий „Управление и 

развитие на физическата среда“ в инспектираните училища 

В училищата средната получена оценка е добра 3,09. Оценките на индикаторите са 

в границите на добра оценка, като с най-висока степен на изпълнение е индикаторът 

„Въвеждане на информационно-технологични ресурси в цялостната дейност на 

училището“ (3,43 точки), а с най-ниска – индикаторът „Функционална и модернизирана 

физическа среда“ (2,77). Между тях е оценката на индикатора „Безопасна и достъпна 

физическа среда“ (3,06). 

 На Диаграма 40 са визуализирани средните оценки на индикаторите при 

изпълнението развитието на институционалната култура в инспектираните училища. 
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Диаграма  40. Средни оценки на индикаторите към критерий „Развитие на 

институционалната култура в училището“ в инспектираните училища 

 

Средната оценка на критерия „Развитие на институционалната култура в 

училището“ е добра 3.36. Оценките на четирите индикатора, измерващи критерия попадат 

в диапазона на средната оценка. Най-високо измерен е индикаторът „Изграждане на 

позитивна среда в училището“ (3,51). Последван е от индикаторите „Ефективност на 

системата за интервенция и подкрепа при прояви на тормоз и насилие“ и „Публичност на 

дейността на училището“, като разликата в оценките на първите три индикатора е с 

разлика от 10 стотни съответно 3.43 и 3,31 точки. Най-ниска оценка е измерена при 

отчитането на индикатора „Политики на училището за развиване на социални и 

граждански компетентности“(3,17). 

Диаграма 41 представя резултатите от изпълнението на критерия „Управление на 

партньорства“. 
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Диаграма 41. Средни оценки на индикаторите към критерий „Управлениe на 

партньорства“ в инспектираните училища 

 

Получената средна оценка на критерия в инспектираните училища е 3,32 точки, 

като резултатите от измерването на трите индикатора, формираща оценката на критерия са 

близки, съответно от 3,40 до 3,20 точки. Най-високата оценка е отчетена относно 

индикатора „Ефективност на взаимодействието със заинтересованите страни“, последвана 

от тази на индикатора „Проактивност на директора“. Най-ниският резултат за критерия е 

наблюдаван при индикатора „Взаимодействие с родителите“. 

 Критерият „Степен на удовлетвореност от управлението на институцията“ е с 

висока степен на изпълнение в училищата (много добра 3,66). Степента на 

удовлетвореност на педагогическите специалисти, учениците и родителите попада в 

диапазона на много добра оценка. Много близки са стойностите на оценките, отчетени в 

удовлетвореността от управление на училищата на участниците в образователния процес. 

Диаграма 42 визуализира разпределението на средните оценки на индикаторите към 

критерия „Удовлетвореност от управлението на институцията“ в инспектираните училища. 
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Диаграма 42. Средни оценки на индикаторите към критерий “Удовлетвореност 

от управлението на институцията” в инспектираните училища 

  Диаграма 43 представя средните оценки на индикаторите с най-високите средни 

стойности и индикаторите с най-ниските средни стойности при оценката на област 

„Управление на институцията“ в училищата. 
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Диаграма 43. Индикатори с най-високи средни стойности и индикатори с най-

ниски средни стойности  при оценката на област „Управление на институцията“ в 

училищата. 

  С най-висока средна оценка при инспектираните училища е отчетен  индикаторът 

„Мотивиране и задържане на непедагогически персонал“ - много добра 3,77. Следват 

оценките, измерващи индикаторите „Степен на удовлетвореност у педагогическите 

специалисти от управлението на институцията“  (3,69) и „Степен на удовлетвореност у 

учениците от управлението на институцията“ (3,66). И трите оценки са в границите на 

много добра оценка, с малка разлика между тях 

Най-ниската измерена оценка в училищата в областта “Управление на 

институцията”, е тази, отчитаща изпълнението на  индикатора „Функционална и 

модернизирана физическа среда“ - добра 2,77, последвана от оценкатите на индикаторите 

„Прозрачно управление на бюджета“ (2,86) и индикатора „Лидерство в училищната 

общност“(2,91). Най-ниските оценки попадат в диапазона на добрата оценка. 

 

VIІ. Силни страни в дейността на инспектираните детски градини и училища 

Резултатите от инспекциите показват следните силни страни в дейността на 

детските градини, представени по степен на честотност на Диаграма 44. 
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Диаграма 44. Силни страни в дейността на детските градини 

Като най-ясно изразена силна страна от дейността на детските градини се открояват 

критериите за удовлетвореност от управлението на детските градини и от образователния 

процес, които се наблюдават съответно в 30 и 29 детски градини и имат много добри 

оценки. В 28 от детските градини инспектиращите екипи са посочили и индикатора 

„Учителят демонстрира професионална поведение“ като силна страна, а средната оценка 

на този индикатор от всички инспектирани детски градини също е много добра и е по-

висока от първите две по честотност силни страни.  

Силните страни в дейността на училищата също са представени по степен на 

честотност в Диаграма 45. 

 

Диаграма 45. Силни страни в дейността на училищата 

Поддържането на позитивна дисциплина се откроява като силна страна от дейността на 

институцията в 32 от инспектираните училища. Учениците притежават формирани умения за 

самодисциплина и ангажираност в провеждането на учебния час. Не се наблюдават 

прекъсвания поради лоша дисциплина. Поддържането на позитивна дисциплина показва, че 

инспектираните училища постигат високи резултати в процесите на възпитание и 

социализация. Средната оценка на този индикатор от всички инспектирани училища е много 

добра (3,91).  В посетените учебни часове учителите демонстрират професионално поведение 
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и много добри умения за управление на груповата динамика на класовете. Работи се за 

спазването на нормите на българския книжовен език в процеса на обучение и общуване и 

индикаторът, свързан с професионалното поведение на учителите е посочен като силна страна 

в 30 от инспектираните училища със средна оценка много добър (3,83). 28 от инспектираните 

училища провеждат успешна политика за мотивиране и задържане на непедагогическия 

персонал. Прилагат ясни и прозрачни правила и процедури за назначаване и 

освобождаване на персонала и планират и реализират квалификация му за ефективно 

изпълнение на задълженията. Средната оценка на индикатора за мотивиране и задържане 

на непедагогическия персонал е много добър (3,77) 

VIIІ. Добри практики за повишаване на качеството на образованието 

       При провеждане на инспекциите бяха отбелязани добри практики, свързани с 

повишаване качеството на образователния процес в 16 институции (24,60%  от 

инспектираните институции): Национална професионална гимназия по компютърни 

технологии и системи, гр. Правец, община Правец; Професионална гимназия по техника и 

мениджмънт "Христо Ботев", Ботевград, община Ботевград; Професионална гимназия 

"Велизар Пеев", Своге, община Своге; Професионална гимназия по туризъм, Самоков, 

община Самоков; Профилирана гимназия  “Константин Фотинов”, Своге, община Своге; 

Средно училище „Любен Каравелов“, Копривщица, община Копривщица; Средно училище 

„Христо Ясенов“, Етрополе, община Етрополе; Основно училище „Свети Свети Кирил и 

Методий“, село Скравена, община Ботевград; Основно училище „Васил Левски“, село 

Видраре, община Правец; Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки“, Самоков, 

община Самоков; Основно училище „Христо Ботев“, село Джурово, община Правец; 

Основно училище „Димчо Дебелянов“, село Говедарци, община Самоков; Детска градина 

"Буратино“, Божурище, община Божурище; Детска градина "Пролет", Сомоков, община 

Самоков; Детска градина „Звънче“, Етрополе, община Етрополе и Детска градина 

„Детелина“, Самоков, община Самоков. 

       В  резултат на анализа на докладите от проведените инспекции се установи, че  

добрите  практики са насочени към: 

1. Личностното и професионално развитие на учениците от професионалните 

гимназии в резултат на придобитите знания и умения по отрасловата и 
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специфичната подготовка. Осъществява се обмяна на добри практики чрез 

гостуване на ученици и учители от други професионални гимназии по Национална 

програма „Иновации в действие”. Възможност за учене в реална работна среда чрез 

посещение във фирми - партньори, научни организации и участие в Програма 

„Еразъм+“ на Европейския съюз по проекти за мобилност: „Търсещи, знаещи и 

можещи в Европа“;  „Обучение чрез опит“; “Кулинарни уроци”; "Вкусът на храната 

от Италия до Испания” и “Малките тайни на голямата френска кухня”. 

2. Придобиване на знания у учениците за стартиране на собствен бизнес  чрез 

участието им в проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията 

на общините Годеч, Своге, Сливница, Драгоман и Божурище“ . 

3. Развитие на граждански и социални компетентности чрез използване на 

образователни стратегии – визуални, вербални и музикални, които надграждат 

резултатите от задължителната подготовка. Ученето се извежда като активен 

процес извън класната стая осигурява възможност за изследване и създаване на 

връзки между местните традиции и изучаваното задължително учебно съдържание. 

Поддържа се сътрудничество с културните институции, с етнографи, читалищни 

дейци, утвърдени групи за автентичен фолклор, служители в библиотеки и музеи.  

Учениците се изявяват в различни фолклорни конкурси, фестивали, изложби и 

състезания. Реализиране на  благотворителни инициативи: Участия в инициатива на 

ЮНЕСКО чрез базари за Коледа и Великден, 

4. Социално приобщаване, превенция на отпадането от училище  и насърчаване 

антидискриминационната среда чрез осъществяване на обмен на добри практики 

по Национална програма “Иновации в действие”. Училищата реализират проекти 

по Програма Еразъм+  („Възможности в пъзела от етнически нужди“). Създадени са 

партньорски отношения с неправителствени организации (Център за 

междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”) за интегриране на учениците 

(които  са предимно от ромски произход) в обществото, при запазване на ромската 

идентичност. Използване на  различни форми на приобщаване – участие в проект 

“Всеки ученик ще бъде отличник”, въвеждане на интеркултурно образование чрез 

факултативни часове „Фолклор на етносите – ромски фолклор“. 
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5. Работа с деца и ученици от уязвими групи чрез осъществяване на следните добри 

практики: „Продължавам напред и нагоре“ и „Аз – детето – трябва да успея“.  

Работи се за изграждане на активен модел за овладяване на български език чрез 

използване на интерактивни и иновационни методи на взаимодействие. 

6. Използване на възможностите на електронни ресурси и технологии, като: 

Khanacdemy.org., Google Classroom, Microsoft Teams, Shkolo.bg, „Уча се“ и 

електронни учебници. “Обучение чрез използване на Google Apps for Education” - 

ученици и учители имат профили към домейна на училището. През профила 

ученикът ползва поща, получава уроци и задания, съхранява ги, прави 

предварително създадени тестове и изпраща изработени файлове. Това позволява 

достъп до учебните материали и за ученици, които отсъстват по различни причини 

от учебния час, включително и обучаващи се в индивидуална форма. 

7. Използване на ИКТ от учениците и включване им в клубове по интереси.  

Създаване на електронен вестник от ученици, а също така презентации и 

видеоуроци. Организиране на  открити уроци по Националната програма 

„Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции 

като образователна среда“. 

8. Взаимопомощ между ученици от различни образователни степени чрез метода 

„Ученици обучават ученици“. 

9. Квалификация на педагогическите специалисти от всички образователни 

степени, чрез използването на съвременни образователни платформи и прилагането 

на иновативни методи на обучение. Участие в проекти на Програма  Еразъм+, 

Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“ в сектор ,,Училищно 

образование” на тема „Креативност, иновации, мотивация“, „Уменията на 

съвременния учител“ и Ключова дейност 2: ,,Стратегически партньорства“ в сектор 

,,Училищно образование“,  осъществяване на партньорства за училищен обмен на 

тема ,,Nature is a treasure“, които развиват и обогатяват опита на учителите.  

10. Повишаване мотивацията на учениците, които срещат затруднения в 

образователния процес и са в риск от отпадане, чрез участие по ОП РЧР, 

„Център за семейно консултиране и подкрепа“ по дейност „Лятно училище“. 
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11. Осигуряване на плавен преход между детската градина и училището чрез 

лятната занималня за деца след завършване на детската градина и учениците от 

началния етап, обучение сред природата („зелено” училище) и „бяло” -  ски 

училище. 

ІX. Констатирани нарушения  

При провеждане на инспекциите бяха установени следните нарушения на 

нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование. 

По отношение на стратегическото и годишната планиране и отчета на 

изпълнението: Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“, село Хераково, община 

Божурище, Детска градина, с. Гара Лакатник, Детска градина, с. Реброво, община Своге, 

Детска градина „Слънчице“, гр. Етрополе, Детска градина – с. Гара Бов, Детска градина 

„Калина Малина“, гр. Своге, Детска градина „Александър Вутимски“, гр. Своге, Детска 

градина „Евлампия Векилова“, гр. Копривщица, Детска градина „Ханс Кристиян 

Андерсен“, с. Челопеч, Основно училище „Христо Ботев”,  гр. Етрополе, Обединено 

училище „Иван Вазов“, село Алдомировци 

По отношение правилниците на институцията:  Обединено училище „Иван Вазов“, 

село Алдомировци, община Сливница и Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. Реброво, 

Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Самоков, Детска градина 

с. Церово. 

Поотношение на прозрачността в управлението на бюджета: детска градина 

„Радост“, гр. Драгоман 

По отношение плана за квалификация на педагогическите специалисти: Основно 

училище „Христо Ботев”,  гр. Етрополе  и Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. 

Реброво  

Във връзка с Етичен кодекс на общността: Детска градина „Зорница“, „Звънче“, 

„Детелина“ „Самоково“ гр. Самоков, Детска градина „Евлампия Векилова“, гр. 

Копривщица, Детска градина „Слънчице“, гр. Етрополе, Детска градина, с. Гара Бов, 

Детска градина „Ханс Кристиян Андресен“, Челопеч, Основно училище „Христо Ботев”,  

гр. Етрополе, Основно училище „Христо Максимов“, град Самоков,  
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По отношение предоставяне на обща и допълнителна подкрепа:  Детска градина, с. 

Церово, Детска градина, с. Реброво, Детска градина “Александър Вутимски”, гр. Своге, 

Обединено училище „Иван Вазов“, с. Алдомировци.  Основно училище „Христо Ботев“, 

село Гара Лакатник и Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. Реброво, не предоставят на 

учениците обедно хранене 

Във връзка с мерки за повишаване качеството на образованието:  Детска градина 

„Евлампия Векилова“, гр. Копривщица, Детска градина, с. Реброво, община Своге, Детска 

градина „Александър Вутимски“, гр. Своге, Детска градина „Калина Малина“, гр. Своге, 

Детска градина, с. Томпсън, Средно училище “Христо Ботев”, гр. Драгоман  

Във връзка с  превенция на ранното напускане на образователната система, 

предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи:: Детска 

градина и Основно училище „Д-р Петър Берон“ в с. Реброво, община Своге и Детска 

градина „Александър Вутимски“, гр. Своге, Детска градина, с. Гара Бов, Детска градина – 

с. Гара Томпсън, Обединено училище „Иван Вазов“, с. Алдомировци, Детска градина 

„Евлампия Векилова“, гр. Копривщица, Детска градина „Калина Малина“, гр. Своге,  

Детска градина „Звънче“, с. Джурово, Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“, 

село Хераково  

X. Насоки и препоръки за подобрение в дейността на инспектираните детски градини 

и училища 

В зависимост от резултатите от инспекцията инспектиращият екип определя насоки 

за подобряване дейността на институцията. Насоките са насочени към подобряване на 

резултатите, получили най-ниска оценка, които застрашават устойчивото развитие на 

детската градина/училището и осигуряването на качество на образованието.  

Насоките за подобряване на  дейността на инспектираните детски градини  са 

представени по степен на честотност на Диаграма 46. 
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Диаграма 46. “Насоки за подобряване на дейността на детските градини, 

подредени по степен на честотност” 

В 19 детски градини (63 % от инспектираните детски градини) учителите не са 

създали организация за екипни дейности на децата в педагогическите ситуации. Оценката 

на индикатора „Развиване на умения у децата/учениците за работа в екип“ е 

незадоволителна – 1,50, което означава че в предучилищното образование не се работи в 

достатъчна степен за придобиване на компетентности, необходими за успешното 

преминаване на детето към училищното образование.   

В 17 детски градини (57 % от инспектираните детски градини) децата нямат 

постижения от конкурси, състезания и др. Незадоволителната оценка - 1,66 на индикатора 

„Резултати от външни оценявания, олимпиади, състезания и др.“ показва, че  децата 

участват в изяви и мероприятия, но рядко в инициативи, в които получават грамоти, 

награди, плакети и др.   

В 14 детски градини (47 % от инспектираните детски градини) като дейност, която 

се нуждае от подобрение е посочено осигуряването на допълнителни средства за 

развитието на детската градина. Оценката на институциите в предучилищното образование 

за степента на изпълнение на този индикатор е задоволителна – 2,13. 
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Насоките за подобряване на дейността на инспектираните училища са представени 

на Диаграма 47. 

 

Диаграма 47.“Насоки за подобряване на дейността на училищата, подредени по 

степен на честотност” 

Както при детските градини така и при училищата като насока за подобрение се 

очертава недостатъчната работа за развиване на уменията на учениците да работят в екип. 

В 13 от инспектираните училища (37 %) това е проблемна област, към която училищните 

екипи следва да насочат своите усилия за подобряване качеството на образователния 

процес и развиване на компетентностите на учениците. Средната оценка на индикатора, 

проследяващ развиването на уменията на учениците за работа в екип е задоволителна – 

1,83.  

В 8 училища (23%) инспекторите посочват недостатъчната ефективност на мерките 

за компенсиране. Средната оценка на индикатора е добра - 2,80. 
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В 6 от инспектираните училища (17%) като насока за подобрение е посочен 

индикатора измерващ постиженията на учениците от външните оценявания, олимпиадите, 

състезанията и др. Средната оценка на този индикатор е добра - 2,51  

В съответствие с определените насоки инспектиращият екип дава препоръки за 

предприемане на конкретни действия за подобряване на качеството на предоставяното 

образование.   

За изпълнение на трите най-често срещани насоки за подобряване дейността на 

детските градини инспекторите са дали следните препоръки: 

1. За развиване на умения у децата за работа в екип: 

 Учителите да се включат в обучение за формиране на умения у децата за работа в 

екип; 

 Учителите да предоставят възможност за работа на децата в екипи, а не само на 

групи; 

 Учителите да осигурят възможност на децата да изпълняват различни роли в екипа. 

2. За повишаване на резултатите от олимпиади, състезания и др.: 

 Учителите да насърчават децата и да работят за подготовката и участието им в 

различни състезания 

 Директорът и учителите да осигурят възможности и да стимулират децата за изява 

извън детската градина и населеното място. 

3. За осигуряване на допълнителни средства за развитието на детската градина: 

 екипът на детската градина да повиши своята информираност за предстоящи 

програми и проекти и да участва в тях; 

 да се повиши административният и експертният капацитет на екипа на детската 

градина за разработване и управление на проекти, работа по Национални програми;  

 директорът да създаде условия на екипа на детската градина за изпълнение на 

Национални програми и проекти. 

Две от насоките дадени на детските градини се повтарят и при училищата, затова и 

част от препоръките, дадени  от инспектиращите екипи също се доближават: 

1. За развиване на умения у децата/учениците за работа в екип: 



50 
 

 учителите да се включат в обучение за преподаване на знания и формиране на 

умения у учениците за работа в екип; 

 учителите да организират учениците да работят в екип/и според конкретните 

очаквани резултати на урока, както и да променят броя и/или състава на екипите, 

давайки възможност учениците да изпълняват различни задачи. 

 да се създадат условия за екипна работа на учениците във формите на заниманията 

по интереси, проектни дейности, практически задачи, в дейността на ученическия 

съвет и други изяви; 

2. За повишаване ефективността на мерките за компенсиране на отпадането и 

преждевременното напускане на образователната система: 

 екипът на училището да предостави условия реинтегриране на ученици, отпаднали 

от училище; 

 педагогическият съвет да предприеме мерки за въвеждане на различни форми на 

обучение при реинтегриране на ученици, отпаднали от училище. 

 да се създадат условия за валидиране на резултати от ученето. 

3. За повишаване на резултатите от външни оценявания, олимпиади, състезания и др.: 

 педагогическият съвет периодично, най-малко три пъти през една учебна година, да 

проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и да 

предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните 

резултати; 

 учителите да работят за подобряване на резултатите от външни оценявания чрез 

разнообразяване на формите, методите и средствата за работа, формите на 

оценяване на учениците;  

 учителите да осъществяват ефективна диференцирана работа с учениците с ниски 

образователни постижения; 

 директорът да осигури условия и подкрепа на учениците за участие в олимпиади и 

състезания според желанията и интересите им за развиване на ключови 

компетентности и повишаване на мотивацията за учене чрез засилване на 

сътрудничеството със заинтересованите страни и партньорите, обществения съвет, 

настоятелството; 
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 учителите да насърчават учениците и да работят допълнително с тях за подготовка 

и участие в различни състезания и олимпиади не само на училищно, но и на 

общинско, областно и национално ниво. 

Оценките и насоките от инспекцията  са предоставени в писмен вид на директорите 

на детската градина или на училището и на началника на  Регионално управление на 

образованието-София-област.   

Във връзка с установените нарушения и необходимата методическа подкрепа за 

изпълнението на насоките от инспектирането с писмо № РД-20-1288/12.01.2021 г. 

началникът на регионалното управление на образованието София-област е информирал 

директора на НИО, че директорът на Основно училище “Д-р Петър Берон”, с. Реброво, 

община Своге, е изпълнил всички задължителни предписания. 

 

 

 


