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Карта на областите, в които са проведени инспекции на образователни 

институции от НИО (учебна 2020/2021 година) 

 

I. Контекст на инспектирането през учебната 2020/2021 г. 

 

 

Легенда: 

- Инспектирана 1 институция 

- Инспектирани 2 институции 

- Инспектирани 3 и повече институции 

 

1. Принципи на подбор на детски градини и училища за включване в плана за 

инспекции 

През учебната 2020/2021 г. Националният инспекторат по образованието извърши 

цялостна независима експертна оценка на качеството на образованието, предоставяно в 130 

детски градини и училища (Приложение №1). За включване в годишния план за инспекции 

бяха приложени следните принципи: 

 териториален – инспектирани са 64 детски градини и училища от София-

област; 

 по вид на институциите – инспектирани са 49 училища, предоставящи 

професионално образование и обучение (ПОО), вкл. дуална система на обучение;  

 за проследяване устойчивото прилагане на съвременни модели в управлението 

са инспектирани 7 училища, участвали в проект „Демократично училище“ 2005-2006 г. 
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Проектът е насочен към промяна на парадигмите в българската образователна система и 

усъвършенстване на ръководните умения на училищните директори. 

 детски градини и училища в риск – инспектирани са: 

  3 детски градини и 1 училище, получили незадоволителна оценка от предишна 

инспекция; 

  47 училища, които предоставят професионално образование и обучение, чиито 

ученици показват ниски резултати на държавни зрелостни изпити по български език и 

литература; 

 6 детски градини, в които преобладават деца от уязвими групи. 

2. Брой и видове инспектирани институции 

Инспектираните училища са 91 (70%), от които 54 професионални гимназии, 22 

основни училища, 10 средни училища, 2 обединени училища, 2 профилирани гимназии, едно 

спортно училище. 

Инспектирани са 39 детски градини (30%), като 6 са защитени, 4 са средищни. 

Дяловото разпределение на училищата по вид е представено на диаграма №1. 

 

Диаграма № 1 - Процентно разпределение на училищата по вид 

3. Процес на оценяване на качеството на образованието 

3.1. Прилагани модели, подходи и методи за инспектиране 

В условията на COVID-19 екипът на НИО разработи три модела за осъществяване на 

инспекция: инспекция в реална среда, инспекция в електронна среда, комбинирана 

инспекция. При извънредната ситуация в страната инспекторите прилагаха комбинирания 

модел, при който дейностите от подготвителния и заключителния етап се провеждаха изцяло 
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в електронна среда. В същинския етап провеждането на дейностите на място в 

инспектираната институция варираше в зависимост от конкретните 

противоепидемиологични мерки за периода на инспекция. Във всички институции бе 

наблюдавана цялостната среда чрез обход на детската градина/училището. Наблюдението на 

педагогически ситуации също се извърши на място. Учебни часове бяха наблюдавани при 

посещението на място, както и в електронна среда в съобразно избраната от училището 

платформа и начина на осъществяване на обучението (синхронно/асинхронно/смесено). 

Структурираните срещи с представители на педагогическите специалисти, родителите, 

учениците и екипа за управление се проведоха преобладаващо в електронна среда, като по 

преценка на ръководителя на инспектиращия екип някои от срещите с родителите и 

учениците се проведоха при посещението на място. 

Инспекциите протекоха при спазване на препоръчителните мерки, приети от 

педагогическите съвети и прилагани в детската градина/училището съобразно организацията 

на образователния процес. 

Инспектирането се осъществи чрез следните подходи: 

системен – наблюдение, анализ и оценка на детската градина/училището като 

система, която функционира и се развива чрез протичащите в нея процеси, необходими за 

осигуряването на качествено образование; 

процесен – наблюдение, анализ и оценка на процесите, насочени към изпълнение на 

целите в детската градина/училището; 

подход на позитивната мотивация – целева насоченост на поведението на 

инспектора към подкрепа и стимулиране на педагогическите специалисти и ръководния екип 

на детската градина/училището в усилията им към постигане на желаните цели на 

организацията 

компетентностен – изразява знанията, уменията, нагласите и поведението на 

инспекторите, демонстрирани при инспекцията; 

рефлексивен – проявява се в умението на инспектора да разграничава, анализира и 

съотнася с предметната ситуация собствените си действия, разумно и обективно да 

анализира своите съждения и постъпки от гледна точка на съответствието им със замисъла и 

условията на дейността. 

За формиране на оценка на качеството на образованието са използвани следните 

методи: 

проучване и анализ - проучва се и се анализира информация от документи на детската 

градина/училището, портфолиото на институцията и интернет страницата ѝ, статистически 

данни, общински и регионални стратегически документи, програми, отчети. 
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наблюдение -  провежда се наблюдение на детската градина/училището и на 

педагогически ситуации/учебни часове 

анкетиране  - изследва се мнението на участниците в образователния процес за 

осигуреното качество на образованието чрез предварително утвърдени въпросници. 

срещи  - провеждат се срещи с фокус групи от  представители на педагогическите 

специалисти, родителите, учениците и екипа за управление, чрез които се изследва мнението 

на участниците в образователния процес относно осигуреното качество на образованието в 

институцията.   

Резултатите от проведените проучвания, наблюдения, анкети и срещи се отразяват в 

утвърдени формуляри за инспектиране в Електронната система за управление на 

инспектирането (ЕСУИ). 

3.2. Критерии и индикатори за инспектиране през учебната 2020/2021 г. 

Обективността на оценяването на качеството на образованието се гарантира с 

разработени и утвърдени ясни и измерими критерии и индикатори.  

За осигуряване на обективност на оценката на качеството на образоването 

инспекторите прилагат критерии и индикатори 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. 

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; 

 качеството на процесите в детските градини и училищата за изпълнение на 

държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование. 

Прилаганите критерии и индикатори през учебната 2020/2021 г. (Приложение № 2) са 

усъвършенствани след задълбочен анализ на тяхната приложимост при провеждането на 

обучение от разстояние в електронна среда. Критериите и индикаторите за инспектиране са 

публикувани на интернет страницата на НИО https://nio.government.bg в началото на 

учебната 2020/2021 година.  

 

 

 

 

https://nio.government.bg/
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II. Обобщени оценки по области, критерии и индикатори за инспектиране 

1. Обобщена оценка на качеството на инспектираните детски градини и 

училища. 

Средната оценка на качеството на образованието на инспектираните детски 

градини и училища за учебната 2020/2021 година е добра 3,09.  

Средна оценка по области на инспектиране 

Обобщената средна оценка на качеството на предоставеното предучилищно и 

училищно образование, получена от проведеното инспектиране за учебната 2020/2021 е 

представена на диаграма № 2. 

 

Диаграма № 2 “Средна оценка по области за инспектиране”  

Оценките в двете области за инспектиране са в средните стойности на добра оценка, 

съответно в област “Образователен процес” - добра 3.01, в област “Управление на 

институцията” - добра 3.17. 

2. Оценки на качеството на образованието в инспектираните детски градини  

 

 

Средните оценки на критериите от област за инспектиране “Образователен процес” в 

детските градини са представени на диаграма №3. 
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Диаграма № 3 "Оценки на критериите от област за инспектиране “Образователен 

процес” в детските градини”. 

С най-висока оценка е представен критерият, измерващ степента на удовлетвореност 

у родителите и педагогическите специалисти от образователния процес. В низходящ ред 

следват критериите, отразяващи дейностите по обхващане, включване и предотвратяване  на 

отпадането от образователната система на деца в задължителна предучилищна възраст, 

ефективността на взаимодействието в процеса на обучението, социализацията и 

възпитанието в образователния процес, проследяването на напредъка на децата. Критерият, 

измерващ ефективността на взаимодействието за личностно развитие на децата получава с 

най-ниска оценка. 

Средните оценки на критериите от област за инспектиране “Управление на 

институцията” в детските градини са представени на диаграма №4.  
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Диаграма №4 “Оценки на критериите от  област за инспектиране “Управление на 

институцията” в детските градини”  

Удовлетвореността на родителите и педагогическите специалисти от управлението на 

институцията е във висока степен. Близки по стойност са оценките на критериите, 

представящи развитието на институционалната култура и управлението на партньорствата. В 

низходящ ред следват оценките на критериите, отразяващи устойчивото развитие на детската 

градина, управлението и развитието на физическата среда и ефективното управление на 

ресурсите, отчитащ най-нисък резултат. 

Средните оценки на индикаторите  към критерий “Ефективност на взаимодействието 

в процеса на обучението” в детските градини са представени на диаграма №5. 

 

Диаграма №5 “Оценки на индикаторите към критерий “Ефективност на 

взаимодействието в процеса на обучението” 

Най- високо е оценен индикаторът, отразяващ професионалното поведение на 

учителя. Също в границите на много добра оценка са резултатите от изпълнение на 

индикаторите “Организацията на педагогическата ситуация” и “Прилагане на индивидуален 

подход“. Най- ниска е оценката, отразяваща  използването на подходящи и разнообразни 

методи, подходи, техники и технологии на преподаване. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Ефективност на взаимодействието 

за личностно развитие на децата” в детските градини са представени на диаграма №6.
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Диаграмата №6 “Оценки на индикаторите към критерий “Ефективност на 

взаимодействието за личностно развитие на децата” в детските градини” 

Инспектиращите екипи най-високо са оценили развиването на умения за учене у 

децата. Близки по стойности са оценките, отразяващи ранното оценяване на развитието на 

детето и на риска от обучителни затруднения, осигурената допълнителна и обща подкрепа. В 

ниска степен са оценени развитите уменията на децата за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване. В най-ниска степен от всички индикатори е изпълнен индикаторът, 

оценяващ уменията на децата за работа в екип. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Проследяване напредъка на децата” 

в детските градини са представени на диаграма №7.   
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Диаграма №7 “Оценки на индикаторите към критерий “Проследяване напредъка на 

децата” в детските градини”      

Най-високо е оценен индикаторът, измерващ осигуряването на прозрачност и 

обективност при проследяване на постиженията на децата. В по-ниска степен е оценено 

умението на педагогическите екипи да поощряват напредъка и да проследяват нивото на 

усвояване на компетентности у децата. Незадоволителна е оценката от участието на децата в 

състезания, конкурси и др. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Социализация и възпитание в 

образователния процес” в детските градини са представени на диаграма №8. 

 

Диаграма №8 “Оценки на индикаторите към критерий “Социализация и възпитание 

в образователния процес” в детските градини” 

В най-висока степен е оценката на инспектиращите екипи  за поддържане на 

позитивна дисциплина. Във висока степен педагогическата ситуация е насочена към 

социализацията и възпитанието на детето. По-нисък е резултатът при формирането и 

развитието на граждански компетентности. Най-ниска е оценката за създадените условия за 

удовлетворяване на личностните, образователните и социалните потребности на децата. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането  от образователната система на деца в задължителна 

предучилищна възраст” в детските градини  са представени на диаграма №9. 
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Диаграма №9 “Оценки на индикаторите към критерий “Обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца в задължителна 

предучилищна възраст” в инспектираните детски градини” 

Най-висока е оценката за постигнатата ефективност на мерките за интервенция при 

идентифициран риск от отпадане. Малко по-ниска е оценката за ефективността на 

взаимодействието между всички участници в образователния процес за намаляване на 

отпадането от образователната система. Най-ниско е оценена постигнатата ефективност на 

мерките за превенция. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Степен на удовлетвореност от 

образователния процес“ в детските градини са представени на диаграма №10. 

 

Диаграма №10 “Оценки на индикаторите към критерий  “Степен на 

удовлетвореност от образователния процес“ в детските градини” 
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Родителите оценяват много високо своята удовлетвореност. По-ниска, но също много 

добра е оценката от удовлетвореността на педагогическите специалисти.  

Средните оценки на индикаторите към критерий “Устойчиво развитие на 

институцията” в детските градини са представени на диаграма №11. 

 

Диаграма №11 “Оценки на индикаторите към критерий  “Устойчивото развитие на 

институцията” в детските градини” 

Оценката на всички индикатори от посочения критерий е добра. Най-високо е 

оценено лидерството в общността на детските градини. В по-ниска степен се наблюдава 

екипна работа. В още по-ниска степен се прилагат ефективен оперативен мениджмънт и 

принципа на автономия. Най-ниска е оценката на стратегическия мениджмънт. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Ефективно управление на 

ресурсите” в детските градини са представени на диаграма №12. 

 

Диаграма №12 “Оценки на индикаторите към критерий “Ефективното  управление 

на ресурсите” в детските градини” 



14 

 

В детските градини е отчетена висока степен на мотивиране и задържане на 

непедагогическия персонал. По-ниска е оценката на индикатора, насочен към усилията за  

привличане, мотивиране и задържане на педагогически специалисти, следвана от оценката за 

целесъобразно управление на финансовите ресурси и осъществяването на квалификация на 

педагогическите специалисти, насочена към развитие на професионалните им умения и 

компетентности и към напредъка на децата. Добра е оценката за прозрачното управление на 

бюджета и осигуряването на допълнителни средства. 

Средните оценки на индикаторите към критерий ”Управление и развитие на 

физическата среда” са представени на диаграма №13. 

 

Диаграма №13 “Оценки на индикаторите към критерий  “Управление и развитие на 

физическата среда” в детските градини” 

Най-високата оценка е за осигурената функционална и модернизирана среда в 

инспектираните детски градини. В по-ниска степен са въведени информационно-

технологичните ресурси в цялостната дейност на институцията и е осигурена безопасна и 

достъпна физическа среда. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Развитие на институционалната 

култура в детската градина“ в детските градини  са представени на диаграма №14. 
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Диаграма №14 “Оценки на индикаторите към критерий “Развитие на 

институционалната култура в детската градина"  в детските градини” 

Единствената много добра оценка е за политиките в детските градини за развиване на 

социални и граждански компетентности. Следващата оценка в низходящ ред е за изградената 

система за интервенция и подкрепа при проява на тормоз и насилие и осъществяването на 

ефективно сътрудничество с различни институции в тази насока. Изградената позитивна 

среда е оценена с добра оценка. Все още осигуряването на публичност на дейността на 

детските градини не е на необходимото равнище, поради което общата оценка е в ниската  

граница на добрата оценка.  

Средните оценки на индикаторите към критерий “Управление на партньорства” в 

детските градини са представени на диаграма №15.  

 

Диаграма №15 “Оценки на индикаторите към критерий “Управление на 

партньорства” в детските градини” 

Оценката на всички индикатори е добра и приблизително еднаква.  Взаимодействието 
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с родителите е оценено с най-висока оценка. С три пункта по- ниско е оценена 

ефективността на взаимодействието със заинтересованите страни. Най-ниска е оценката за 

проактивното управление на директорите на детските градини.  

Средните оценки на индикаторите към критерий “Степен на удовлетвореност от 

управлението на институцията” са представени на диаграма №16. 

 

Диаграма №16 “Оценки на индикаторите към критерий  “Степен на 

удовлетвореност от управлението на институцията” в детските градини” 

Резултатите показват висока степен на удовлетвореност у родителите и у 

педагогическите  специалисти. Педагогическите специалисти са удовлетворени в по-висока 

степен от управлението на институциите. Малко по-ниска, но във високата граница е 

удовлетвореността на родителите. 

3. Оценки на качеството на образованието в инспектираните училища 
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3.1. Оценки на качеството на образованието в инспектираните училища без ПОО 

Средните оценки на критериите от област за инспектиране “Образователен процес” в  

училищата са представени на диаграма №17 

 

Диаграма № 17 "Оценки на критериите от област за инспектиране “Образователен 

процес” в училищата без ПОО” 

Най-висока е оценката на измерената степен на удовлетвореност на ученици, 

родители и педагогически специалисти. Всички оценки на останалите критерии се движат в 

скалата на добрите оценки, като в низходящ ред по резултати следват: обхващане, включване 

и предотвратяване на отпадането от образователната система на ученици в задължителна 

училищна възраст; ефективност на взаимодействието в процеса на обучението; социализация 

и възпитание в образователния процес; проследяване на напредъка и оценяване на 

резултатите от обучението на учениците и ефективност на взаимодействието за личностно 

развитие на учениците. 

Диаграма №18 обобщава резултатите на всички критерии от област „Управление на 

институцията“ в инспектираните училищата без професионално образование и обучение. 
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Диаграма № 18 "Оценки на критериите от област „Управление на институцията“ в 

инспектираните училищата без професионално образование и обучение” 

Всички оценки на критериите се движат в скалата на добрите оценки. С най-висока 

оценка е представен критерият, измерващ удовлетвореността на участниците в 

образователния процес - родители, педагогически специалисти и ученици, като в низходящ 

ред по резултати следват критериите, които измерват развитието на институционалната 

култура, управлението на партньорствата, ефективното управление на ресурсите и на 

физическата среда. С най- ниска оценка е представен критерият, измерващ устойчивото 

развитие на училището. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Ефективност на взаимодействието в 

процеса на обучението” в училищата са представени на диаграма №19. 

 

 

Диаграма №19 “Оценки на индикаторите към критерий “Ефективност на 

взаимодействието в процеса на обучението 

 

Най- високо е оценен индикаторът, отразяващ професионалното поведение на 

учителя.  По-ниска е оценката на организацията на учебния час и прилагането на 

индивидуален подход. Най-ниска е оценката, отразяваща  използването на подходящи и 

разнообразни методи, подходи, техники и технологии на преподаване. 

Средните оценки на индикаторите  към критерий “Ефективност на взаимодействието 

за личностно развитие на учениците” в училищата са представени на диаграма №20. 
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Диаграма №21 “Оценки на индикаторите към критерий “Ефективност на 

взаимодействието за личностно развитие на учениците”.  

Най-високо е оценен индикаторът за осигуряване на обща подкрепа. По-ниски и 

близки по стойности са оценките, отразяващи развитието на умения за учене, осигуряване на 

допълнителна подкрепа и ранното оценяване на развитието на детето и на риска от 

обучителни затруднения. В ниска степен са развитите уменията у учениците за самооценка, 

самокритичност и самоусъвършенстване и  уменията им за работа в екип. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Проследяване на напредъка на 

учениците и оценяване на резултатите от обучението на учениците” в училищата са 

представени на диаграма №22. 

 

Диаграма №22 “Оценки на индикаторите по критерий “Проследяване на напредъка 

на учениците и оценяване на резултатите от обучението на учениците”. 

Най-високо е оценен индикаторът, измерващ прозрачното и обективно оценяване на 
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учениците. Малко по-ниски и близки по стойност са оценките на индикаторите, оценяващи: 

проследяване нивото на усвояване на компетентностите у учениците, резултатите от 

държавни зрелостни изпити и поощряване на напредъка на учениците. Най-ниски са 

резултатите от участието на учениците във външни оценявания, олимпиади, състезания, 

конкурси и др. и прилагането на разнообразни видове и форми за оценяване. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Социализация и възпитание в 

образователния процес” в училищата са представени на диаграма №23 

 

 

 

Диаграма №23 “Оценки на индикаторите по критерий “Социализация и възпитание 

в образователния процес”. 

 

В най-висока степен е оценката за поддържане на позитивна дисциплина в учебния 

час. По-ниска е оценката на насочеността на урока към социализацията и възпитанието на 

ученика. В най-ниска степен са оценени индикаторите, измерващи условията за 

удовлетворяване на личностните, образователните и социалните потребности на учениците, 

формирането и развитието на социални и граждански компетентности. 

Диаграма №24 дава визуална и обобщена представа за степента на изпълнение на 

критерия ”Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната 

система на ученици в задължителна училищна възраст”. 
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Диаграма №24 “Оценки на индикаторите към критерий “Обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст” 

Оценките на отделните индикатори показват много добра оценка за ефективността на 

мерките за превенция и интервенция. В скалата на доброто изпълнение е оценена и 

ефективността на мерките за компенсирани и взаимодействието между участниците в 

образователния процес за намаляване на отпадането от образователната система.  

Диаграма №25 визуализира постигнатата степен на удовлетвореност при ученици, 

родители и педагогически специалисти от качеството на образователния процес в 

инспектираните училища. 

 

Диаграма №25 “Оценки на индикаторите към критерий “Степен на 

удовлетвореност от образователния процес”  

Степента на изпълнение и на трите индикатора е в скалата на много добрата оценка. 
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Най-висока степен на удовлетвореност е измерена при родителите, а най-ниска при 

педагогическите специалисти.  

Средните оценки на индикаторите към критерий “Устойчиво развитие на училището” 

в училищата са представени на диаграма №26 

 

Диаграма №26 "Оценки на индикаторите към критерия „Устойчиво развитие на 

училището“ 

Получените резултати налагат  извода за успешен оперативен мениджмънт и екипна 

работа в инспектираните училища. Прилагането на училищната автономията също е с 

резултати в скалата на добрата оценка. Лидерството в училищната общност и 

стратегическият мениджмънт са получили най-ниски оценки, но отново в скалата на доброто 

изпълнение. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Ефективно управление на 

ресурсите” в училищата са представени на диаграма №27 

 

Диаграма № 27 ”Оценки на индикаторите към критерия „Ефективно управление на 

ресурсите“  
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Получените оценки дават информация за значителна разлика в степента на 

изпълнение на отделните индикатори – от много добрата оценка за мотивиране и задържане 

на непедагогическия персонал до по-ниската с близо единица оценка на изпълнение на 

индикатора „Насоченост на квалификацията на педагогическите специалисти към развитие 

на професионалните им умения и компетентности и към напредъка на учениците“. 

Осигуряването на допълнителни средства за развитие на училището и дейностите по 

привличане, мотивиране и задържане на педагогическите специалисти получават близки 

оценки в скалата на доброто изпълнение. Целесъобразното управление на финансовите 

ресурси и прозрачното управление на бюджета са оценени сравнително по-ниско от 

предходните индикатори. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Управление и развитие на 

физическата среда” в училищата са представени на диаграма №28 

 

 

Диаграма № 28”Оценки на индикаторите към критерий „Управление и развитие на 

физическата среда“ 

Въвеждането на информационно-технологични ресурси в цялостната дейност на 

училищата е оценено високо в скалата на доброто изпълнение и се наблюдава като 

доминираща успешна дейност при всички инспектирани училища. Подобни високи 

резултати показват и дейностите по осигуряване на безопасна и достъпна физическа среда. 

Отново в скалата на добрите резултати, но значително по-ниска е оценката за осигуряването 

на функционална и модернизирана физическа среда. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Развитие на институционалната 
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култура в училището” в училищата са представени на диаграма №29.

 

Диаграма №29 ”Оценки на индикаторите към критерий „Развитие на 

институционалната култура в училището“ 

Изграждането на позитивна среда и ефективната система за интервенция и подкрепа 

при прояви на тормоз и насилие постигат резултати, близки до много добра оценка. Най-

ниска е оценката, свързана с политиките за развиване на социални и граждански 

компетентности, но тя отново е в скалата на доброто изпълнение. 

Средните оценки на индикаторите  по критерий “Управление на партньорства” в 

училищата са представени на диаграма №30. 

 

Диаграма  № 30 "Оценки на индикаторите към критерия „Управление на 

партньорства“ в училищата. 

И трите индикатора са получили добра оценка. Взаимодействие с родителите и 
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заинтересованите страни е ефективно, директорите проявяват висока проактивност. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Степен на удовлетвореност от 

управлението на институцията” в училищата са представени на диаграма №31. 

 

Диаграма № 31 “Оценка на индикаторите към критерия “Степен на 

удовлетвореност от управлението на институцията” 

В най-висока степен от управлението на инспектираните училища са удовлетворени 

педагогическите специалисти, които работят в тях. Незначително по-ниска и близка по 

стойност е удовлетвореността на учениците и родителите. 

3.2. Оценки на качество на образованието в училища, предоставящи професионално 

образование и обучение 

Оценките на критериите от област за инспектиране “Образователен процес” в 

училища, предоставящи професионално образование и обучение са посочени на диаграма 

№32. 
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Диаграма № 32”Оценки на критериите от област за инспектиране “Образователен 

процес” в училища с ПОО 

С най-висока оценка е представен критерият, измерващ удовлетвореността на 

родители, педагогическите специалисти и учениците. В низходящ ред следват критериите, 

оценяващи дейностите по предотвратяване на отпадането от образователната система, 

ефективността на взаимодействието в процеса на обучение, социализацията и възпитанието 

на учениците в образователния процес, проследяването на напредъка и оценяване 

резултатите на учениците, ефективността на взаимодействието за личностно развитие на 

учениците.  

Оценките на критериите от област “Управление на институцията” в училища, които 

осигуряват професионално образование и обучение са представени на диаграма № 33. 

 

 

Диаграма № 33 “Оценки на критериите от област “Управление на институцията” в 

училища с ПОО” 

Резултатите по всички критерии в тази област показват добро представяне на 

инспектираните училищата, предоставящи професионално образование и обучение. С най-

висока оценка е критерият, измерващ удовлетвореността на родителите, педагогическите 

специалисти и учениците. С почти еднакви оценки са резултатите на индикаторите, 

измерващи развитието на институционалната култура и ефективното управление на 

ресурсите, следвани от индикатора “Управление на партньорствата”. Най-ниски резултати 

тези училища постигат при осигуряването на устойчиво развитие и управлението и 

развитието на физическата среда. 

Оценките на индикаторите, оценяващи критерия “Ефективност на вазимодействието в 

процеса на обучението в училища с ПОО са представени на диаграма №34. 
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Диаграма №34 “Оценки на индикаторите, оценяващи критерия “ Ефективност на 

взаимодействието в процеса на обучението в училища с ПОО” 

Много добра оценка е получил индикаторът, оценяващ професионалното поведение 

на учителите. Констатирани са добра организация на урока и на производствената практика 

на учениците, както и прилагането на индивидуализиран подход в процеса на обучение. В 

ниска степен са отчетени резултатите на индикатора „Използване на подходящи и 

разнообразни методи, подходи, техники и технологии на преподаване“. 

Оценките на индикаторите за оценка на критерия “Ефективност на взаимодействието 

за личностно развитие на учениците в училища с ПОО са представени на диаграма №35. 

 

Диаграма  № 35“Оценки на индикаторите за оценка на критерий “Ефективност на 

взаимодействието за личностно развитие на учениците в училища с ПОО” 
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Тези училища показват добро представяне при осигуряване на обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на учениците. В по-ниска степен, макар и в границите на 

добрата оценка са оценени уменията на учениците за учене. Със задоволителна оценка е 

оценено развиването на умения у учениците за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване, а с незадоволителна оценка са оценени дейностите по развиване на 

умения у учениците за работа в екип.  

Оценките на индикаторите към критерия “Проследяване на напредъка на учениците и 

оценяване на резултатите от обучението на учениците” в училища с ПОО са представени на 

диаграма №36. 

 

Диаграма № 36 “Оценки на индикаторите към критерий “Проследяване на 

напредъка на учениците и оценяване на резултатите от обучението на учениците” в 

училища с ПОО” 

В границите на добрата оценка училищата са осигурили прозрачност и обективност 

на оценяването на учениците, проследява се нивото на компетентности и се поощрява 

напредъка на учениците. С 0,06 пункта е разликата в задоволителните оценки на 

индикаторите, оценяващи представянето на учениците на държавни зрелостни изпити, на 

изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация и резултатите от 

външни оценявания, олимпиади и състезания. С незадоволителна оценка са резултатите от 

изпълнението на индикатора „Прилагане на разнообразни видове и форми за оценяване в 

училище“. 

Оценките на индикаторите към критерия “Социализация и възпитание в 

образователния процес” в училищата с ПОО са посочени на диаграма №37. 



29 

 

 

Диаграма № 37 “Оценки на индикаторите към критерий “Социализация и 

възпитание в образователния процес” в училищата с ПОО”  

С убедително висока оценка е представен индикаторът, измерващ поведенческата 

ангажираност на учениците в наблюдаваните учебни часове. В по-ниските степени на 

добрата оценка с разлика от 0,23 пункта са резултатите от дейностите за адаптация на 

учениците към образователната среда, включените компоненти с възпитателно въздействие в 

учебните часове, развиването на умения за управление на конфликти, формирането и 

развиването на интеркултурни компетентности, на умения за опазване и поддържане на 

околната среда, умения за здравословен начин на живот. В ниска степен са оценени 

създадените условия за провеждане на обучения извън класната стая, посещения на различни 

институции с образователна цел. 

Оценките на индикаторите към критерия “Обхващане, включване и предотвратяване 

на отпадането от образователната системата на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст” в училища с ПОО се представени на диаграма №38. 
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Диаграма № 38 “Оценки на индикаторите към критерий “Обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната системата на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст” в училища с ПОО” 

 

Индикаторите са оценени с добра оценка. По-високи резултати са констатирани при 

изпълнението на мерките за превенция и взаимодействието между участниците в 

образователния процес за намаляване на отпадането от образователната система. С 

незначителна разлика от 0,01 пункт са резултатите на двата индикатора, измерващи 

ефективността на мерките за интервенция и за компенсиране. 

Оценките на индикаторите към критерия “Степен на удовлетвореност от 

образователния процес” в училища с ПОО са посочени на диаграма №39. 

 

 

 

Диаграма №39 “Оценки на индикаторите към критерия “Степен на 

удовлетвореност от образователния процес” в училища с ПОО” 

 

Измерената удовлетвореност от образователния процес на учениците, родителите и 

педагогическите специалисти е във високите степени на много добрата оценка. По-ниските 

стойности при оценката на учителите се дължи в повечето случаи на критичното им 

отношение към резултатите от обучението на учениците. 

Оценките на индикаторите към критерия “Устойчиво развитие на училището” в 

училища с ПОО са показани на диаграма№40. 
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Диаграма № 40 “Оценки на индикаторите към критерия “Устойчиво развитие на 

училището” в училища с ПОО” 

Всички индикатори са оценени с добра оценка, като в най-висока степен са оценени 

оперативния мениджмънт и автономията на училището”. Близки са резултати относно 

степента на изпълнение на индикаторите “Стратегически мениджмънт” и “Екипна работа в 

училището”. В по-ниска степен се наблюдава лидерство в училищната общност. 

Оценките на индикаторите към критерия “Ефективно управление на ресурсите” в 

училища с ПОО са представени на диаграма №41. 

 

Диаграма № 41“Оценки на индикаторите към критерия “Ефективно управление на 

ресурсите” в училища с ПОО” 

Най-висока оценка тези училища получават за мотивирането и задържането на 
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непедагогическия персонал и осигурени допълнителни средства за развитието на училището. 

Еднакви оценки са получени за целесъобразното управление на финансовите ресурси и 

привличането, мотивирането и задържането на педагогическите специалисти в училището. 

Насочеността на квалификацията на педагогическите специалисти към развитие на 

професионалните им умения и компетентности и към напредъка на учениците” е получила 

най-ниска оценка. 

Оценките на индикаторите към критерия “Управление и развитие на физическата 

среда” в училища с ПОО са посочени на диаграма №42. 

 

 

Диаграма № 42”Оценки на индикаторите към критерия “Управление и развитие на 

физическата среда” в училища с ПОО” 

 

Най-високо са оценени дейностите за въвеждане на информационно-технологични 

ресурси в цялостната дейност на училището и осигуряването на безопасна и достъпна 

физическа среда. В по-ниска степен са резултатите, насочени към осигуряване на 

функционална и модернизирана среда. 

Оценките на индикаторите към критерия “Развитие на институционалната култура в 

училището” в училища с ПОО с показани на диаграма №43. 



33 

 

 

Диаграма №43 ”Оценки на индикаторите към критерия “Развитие на 

институционалната култура в училището” в училища с ПОО” 

Всички индикатори са оценени с добра оценка, като най-висок резултат се наблюдава 

при индикатора, измерващ публичността на училището. С малка разлика от няколко стотни 

следват оценките на индикаторите относно ефективната система за интервенция и подкрепа 

при прояви на тормоз и насилие и изграждане тона позитивна среда в училището“. Добра 

оценка Политики на училището за развиване на социални и граждански компетентности“. 

Оценките на индикаторите към критерия “Управление на партньорства” в училища с 

ПОО са показани на диаграма № 44. 

 

Диаграма № 44 “Оценки на индикаторите към критерия “Управление на 

партньорства” в училища с ПОО” 

Всички индикатори са оценени с границите на добра оценка, като тя е най-висока на 

индикатора „Ефективност на взаимодействието със заинтересовани страни“. В най-ниска 

степен е измереният резултат за взаимодействието с родителите. 
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Оценките на индикаторите към критерия “Степен на удовлетвореност от 

управлението на институцията” в училища с ПОО са онагледени в диаграма № 45.  

 

Диаграма № 45 “Оценките на индикаторите към критерия “Степен на 

удовлетвореност от управлението на институцията” в училища с ПОО” 

Удовлетвореността у родителите, учениците и педагогическите специалисти от 

управлението на институцията е в границите на много добра оценка, като най-висока степен  

на удовлетвореност е измерена сред педагогическите специалисти, следвана от тази на 

родителите и в по-ниска степен на учениците. 

 

3.3. Оценки на качество на образованието в училища, участвали в Проект за 

демократично управление 
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Средните оценки на критериите от област за инспектиране “Образователен процес” в  

училищата, участвали в Проект за демократично управление са представени на диаграма 

№46. 

 

 

Диаграма №46 “Оценки на критериите от област за инспектиране “Образователен 

процес” в училищата, участвали в Проект за демократично управление”. 

 

Критерият, отразяващ дейностите по обхващане, включване и предотвратяване на 

отпадането от образователната система на учениците в задължителна училищна възраст е с 

най-висока оценка, следван от критериите, показващи: степента на удовлетвореност у 

родителите, учениците  и педагогическите специалисти от осъществявания образователен 

процес и ефективността на взаимодействието в процеса на обучението. Близки по стойност 

са оценките на критериите, измерващи проследяването на напредъка и оценяването на 

резултатите от обучението на учениците и степента на социализация и възпитание в 

образователния процес. С най-нисък резултат е критерият, измерващ ефективността на 

взаимодействието за личностно развитие на учениците. 

Средните оценки на критериите от област за инспектиране “Управление на 

институцията” в  училищата, участвали в Проект за демократично управление са 

представени на диаграма №.47. 
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Диаграма №47 "Оценки на критериите от област за инспектиране “Управление на 

институцията” в училищата, участвали в Проект за демократично управление”. 

В тази област най-високо е оценен критерият, отразяващ удовлетвореността на 

родителите, учениците и педагогическите специалисти от управлението на институцията. 

Близки по стойност са оценките на критериите, представящи резултатите от ефективното 

управление на ресурсите и развитието на институционалната култура в училището. В 

низходящ ред следват оценките на критериите, отразяващи: управление и развитие на 

физическата среда, управление на партньорствата и устойчиво развитие на училището. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Ефективност на взаимодействието в 

процеса на обучението” в училищата, участвали в Проект за демократично управление са 

представени на диаграма №48. 
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Диаграма № 48 “Оценки на индикаторите към критерий “Ефективност на 

взаимодействието в процеса на обучението” в училищата, участвали в Проект за 

демократично управление” 

Най-високо е оценено умението на учителя да демонстрира професионално 

поведение. С добра оценка са индикаторите, представящи организацията на урока и на 

производствената практика и прилагането на индивидуализирания подход. Индикаторът, 

показващ използването на подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и 

технологии на преподаване е оценен с най-ниска оценка. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Ефективност на взаимодействието 

за личностно развитие на учениците” в училищата, участвали в Проект за демократична 

управление са представени на диаграма №49. 

 

 

Диаграма №49 “Оценки на индикаторите към критерий “Ефективност на 

взаимодействието за личностно развитие на учениците” в училищата, участвали в Проект 

за демократично управление” 

 

Най-висока е оценката за осигуряването на допълнителна подкрепа, следвана от 

получената оценка за осигуряване на обща подкрепа на учениците. В по-ниска степен са 

оценени уменията на учениците за учене и развиването на умения за самооценка, 

самокритичност и самоусъвършенстване. Най-ниска е оценката на индикатора “Развиване на  

уменията у учениците за работа в екип” 
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Средните оценки на индикаторите към критерий “Проследяване на напредъка на 

учениците и оценяване на резултатите от обучението на учениците” в училищата, участвали 

в Проект за демократична управление са представени на диаграма №50. 

 

 

Диаграма №51“Оценки на индикаторите по критерий “Проследяване на напредъка 

на учениците и оценяване на резултатите от обучението на учениците” в училищата, 

участвали в Проект за демократично управление” 

 

Във висока степен са оценени индикаторите, отразяващи резултатите от външни 

оценявания, олимпиади, състезания и проследяване нивото на усвояване на компетентности 

у учениците. Добра е оценката за осигуряването на прозрачност и обективност на процеса на 

оценяване в училище, както и за резултатите от държавните зрелостни изпити. Най-ниска е 

оценката на индикатора, показващ прилагането на разнообразни видове и форми за 

оценяване. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Социализация и възпитание в 

образователния процес” в училищата, участвали в Проект за демократична управление са 

представени на диаграма №52. 
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Диаграма №52“Оценки на индикаторите по критерий “Социализация и възпитание в 

образователния процес” в училищата, участвали в Проект за демократично управление”  

В най-висока степен е оценката за поддържането на позитивна дисциплина. 

Насочеността на урока към социализацията и възпитанието на ученика е в по-ниска степен, 

както и създадените условия за удовлетворяване на личностните, образователните и 

социалните потребности на учениците. Най-ниска е оценката за формиране и развитие на 

социалните и гражданските компетентности. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст” в училищата, участвали в Проект за 

демократична управление са представени на диаграма №53. 
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Диаграма №53“Оценки на индикаторите по критерий “Обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст” в училищата, участвали в Проект за 

демократично управление” 

Максимално висока е оценката на ефективността на взаимодействието между 

участниците в образователния процес за намаляване на отпадането от образователната 

система. Еднакви, но малко по-ниски са резултатите на ефективността от мерките за 

превенция и интервенция. Най-ниска е ефективността на мерките за компенсиране на 

негативните последици от отпадането. 

Средните оценки на индикаторите  по критерий “Степен на удовлетвореност от 

образователния процес” в училищата, участвали в Проект за демократична управление са 

представени на диаграма №54. 

 

Диаграма №54 “Оценки на индикаторите по критерий “Степен на удовлетвореност 

от образователния процес” в училищата, участвали в Проект за демократично 

управление”  

В най-висока степен е удовлетвореността на педагогическите специалисти, следвана 

от тази на родителите. Най-ниска е степента на удовлетвореност при учениците. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Устойчиво развитие на училището” 

в училищата, участвали в Проект за демократична управление са представени на диаграма 

№55. 
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Диаграма №55“Оценки на индикаторите по критерий “Устойчиво развитие на 

училището” в училищата, участвали в Проект за демократично управление”  

Най-високо е оценено оперативното управление на училището.  Всички останали 

индикатори са оценени с добра оценка, като с еднакви стойности са оценени автономията и 

екипна работа в училището, следвани от лидерство в училищната общност. Най-ниска е 

оценката на стратегическото управление. 

Средните оценки на индикаторите към критерия “Ефективно управление на 

ресурсите” в училищата, участвали в Проект за демократична управление са представени на 

диаграма №56.  
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Диаграма №56 “Оценки на индикаторите по критерий “Ефективно управление на 

ресурсите” в училищата, участвали в Проект за демократично управление”  

Най-висока оценка са получили дейностите за привличане, мотивиране и задържане 

на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал. В низходящ ред, в 

границите на много добра и добра оценка, следват оценките за прозрачното управление на 

бюджета, осигурените допълнителни средства и целесъобразното управление на 

финансовите ресурси. Най-ниска е оценката на индикатора, измерващ насочеността на 

квалификацията на педагогическите специалисти към развитие на професионалните им 

умения и компетентности и към напредъка на учениците. 

Средните оценки на индикаторите  по критерий “Управление и развитие на 

физическата среда” в училищата, участвали в Проект за демократична управление са 

представени на диаграма №57. 

 

 

Диаграма №57“Оценки на индикаторите по критерий “Управление и развитие на 

физическата среда” в училищата, участвали в Проект за демократично управление”  

Най-висока оценка е получена за въвеждането на информационно-технологични 

ресурси в цялостната дейност на училището. Останалите индикатори са оценени с добри 

оценки, като по-ниска е оценката на индикатора за осигуряването на функционална и 

модернизирана физическа среда. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Развитие на институционалната 

култура в училището” в училищата, участвали в Проект за демократична управление са 

представени на диаграма №58 
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Диаграма №58“Оценки на индикаторите към критерий “Развитие на 

институционалната култура в училището” в училищата, участвали в Проект за 

демократично управление”  

В най-висока степен е оценена ефективността на системата за интервенция и подкрепа 

при проява на тормоз и насилие. Изграждането на позитивна среда и публичност на 

дейността на училището показват еднакви резултати. Най-ниска е оценката, свързана с 

политиките за развиване на социални и граждански компетентности, но тя отново е в скалата 

на доброто изпълнение. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Управление на партньорства” в 

училищата, участвали в Проект за демократична управление са представени на диаграма 

№59 
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Диаграма№59“Оценки на индикаторите към критерий “Управление на 

партньорства” в училищата, участвали в Проект за демократично управление”  

Оценките на два от трите индикатора доказват проактивност на директорите и 

ефективност на взаимодействието със заинтересованите страни. Значително по-ниска е 

оценката при взаимодействието с родителите  в тези училища. 

Средните оценки на индикаторите към критерий “Степен на удовлетвореност от 

управлението на институцията” в училищата, участвали в Проект за демократична 

управление са представени на диаграма №60. 

 

 

Диаграма№60 “Оценки на индикаторите по критерий “Степен на удовлетвореност 

от управлението на институцията” в училищата, участвали в Проект за демократично 

управление”  

 

В най-висока степен от управлението на инспектираните училища са удовлетворени 

педагогическите специалисти - резултатът попада в скалата на много добрата оценка. 

Значително по-ниски и еднакви по стойност е удовлетвореността на учениците и родителите. 
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III.  Обобщени качествени резултати на инспектираните детски градини и 

училища 

1. Обобщени качествени резултати на инспектираните детски градини  

 

Област “Образователен процес” 

Оценката на критерий „Ефективност на взаимодействието в процеса на 

обучението“ е формирана от наблюдението на педагогически ситуации, които в по-голямата 

си част съответстват на седмичното планиране и тяхната организацията е съобразена с 

възможностите на физическата среда. Учителите демонстрират професионално поведение, 

работят за формирането на активен речник и позитивно отношение към образователния 

процес. Осъществяват се връзки между отделните образователни направления. Поставят се 

задачи с различна трудност, изпълнението им се проследява и коментира. 

Прилага се предимно фронтална форма на работа, която се съчетава с визуални, 

практични и словесни методи. Използват се познавателни книжки и нагледни материали, 

изготвени от учителите.  

Най-често обемът на образователното съдържание е насочен към средното ниво на 

постижения на децата в групата.  

Липсва подход за работа с разновъзрастова група. 

Педагогическите ситуации по физическа култура най-често се провеждат в 

занималнята поради липса или в нефункционален физкултурен салон. Задачите и спортните 

уреди не са съобразени с различната възраст на децата. 

Използването на дигитални ресурси се свежда до кратка презентация на готов 

образователен продукт. В редки случаи децата умеят да работят с интерактивна дъска.  

Наблюдавани са педагогически ситуации, в които не е осигурена среда за учене чрез 
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игра, съобразена с възрастовите особености на децата.  

Критерий „Ефективност на взаимодействието за личностно развитие на децата“  

Учителите мотивират децата за активно участие, за затвърждаване на придобитите 

знания, за формиране и развиване на критично мислене. Допълнителната подкрепа се 

осъществява за деца със специални образователни потребности, като се използват 

специалисти от съответните регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование или  Центровете за подкрепа на личностното развитие. В две от детските 

градини се  осъществяват дейности в допълнителни модули и за  превенция на обучителните 

затруднения с деца, чийто майчин език не е български. 

 В ниска степен са оценени уменията на учителите за насърчаване на децата да 

изразяват собствени идеи, мнения и да правят изводи по темата на педагогическата ситуация, 

да представят резултатите от работата си. 

Почти не са застъпени задачи за търсене, извличане и използване на информация от 

различни източници. Само в една от институциите учителите работят за придобиване на 

умения за взимане на решения и поемане на отговорност за собствените действия, като 

децата се самооценяват устно или чрез емотикони.  

Най-често децата работят на малки групи при изпълнението на самостоятелни задачи, 

но нямат ясно определени роли, права и задължения в екипни дейности.  

Само в няколко детски градини ранното оценяване на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие е добре организирано. В две детски градини  инспектиращият екип 

отчита неразбиране и неприлагане на тази дейност. 

Не всички педагогически специалисти познават Наредбата за приобщаващо 

образование. Като най-често срещан пропуск инспекторите установяват неразбиране и 

неприлагане на екипния подход при осъществяването на подкрепа за личностно развитие. 

Все още в някои детски градини не е определен координатор на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие. Учителите не винаги използват формите за допълнително 

педагогическо взаимодействие за надграждане на знанията и уменията на децата и за 

развиване на интересите и талантите им.  

В няколко детски градини не са предприети никакви мерки за логопедична работа с 

децата.  

Не във всички институции са налични разумни улеснения и специализирано 

оборудване в помощ на осигуряването на допълнителна подкрепа. 

Критерий „Проследяване на напредъка на децата“  

Учителите  създават различни стимули за учене чрез награди, грамоти, устни похвали 

и мотивация за постигане на успехи.  
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В детските градини, получили много добра оценка, всяко дете има портфолио, чието 

съдържание е регламентирано в правилника за дейността на детската градина. В плана на 

педагогическия съвет са предвидени теми за проследяване напредъка на децата, вкл. и 

обсъждане на анализа на резултатите на децата. Като най-често срещана практика 

инспекторите посочват проследяване от учителя на нивото на усвоените компетентности у 

децата по образователни направления в началото и в края на учебното време по модел от 

познавателните книжки, изготвяне на анализ на постиженията на ниво група, предприемане 

на мерки от учителите на групата.  

Учителите информират родителите за резултатите от обучението и напредъка на 

децата най-често при приемане и предаване на децата и на родителски срещи. Използват се 

съвременните технологии – затворени фейсбук групи, вайбър, където учителите публикуват 

продукти от дейността на децата. В една от институциите комуникацията с родителите се 

извършва и чрез платформата „Classroom“. Родителите изразяват удовлетвореност от 

своевременната обратна връзка. 

В инспектираните детски градини децата не участват и нямат постижения в конкурси 

и състезания на регионално, национално или международно ниво.  

Учителите не използват в достатъчна степен грешките на децата за поощряване на 

напредъка им. Децата не винаги получават обратна връзка за постигнатите от тях резултати в 

педагогическите ситуации, учителите правят обобщена оценка за работата на групата.  

Критерий  „Социализация и възпитание в образователния процес“  

Учителите проявяват индивидуален подход при адаптирането на децата към 

образователната среда в детската градина. Осъществяват множество инициативи, 

подпомагащи прехода към училище. В обучението се включват възпитателни компоненти. С 

децата се работи за формиране и развиване на умения за управление на конфликти, децата 

проявяват толерантно отношение. По-голямата част от учителите осъществяват дейности за 

изграждане на  активна гражданска позиция и национални ценности у децата чрез 

инициативи от празничния календар на институцията. 

С малки изключения децата демонстрират поведенческа ангажираност и 

самодисциплина, няма прекъсване на педагогическата ситуация поради нарушения на 

дисциплината.  

Не се планират и рядко се организират посещения на културни, обществени 

институции и събития с образователни цели, като това не се дължи само на ограниченията, 

породени от COVID-19. 

Не във всички педагогическите ситуации учителите работят за формиране и развиване 

на умения за решаване на практически задачи. 



48 

 

Недостатъчно се работи за развиване на интеркултурни компетентности у децата - 

учителите разчитат основно на теми от образователното съдържание. В по-ниска степен се 

наблюдава формиране на умения за опазване и поддържане на устойчива околна среда. 

Педагогическите екипи не предлагат условия, не организират и не мотивират участието на 

децата в различни събития със състезателен характер. Най-често изявите са на ниво детска 

градина или общинско равнище. 

Критерий „Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст“  

Обхванати са всички деца, подлежащи на задължително предучилищно образование, 

изпълнява се програма за превенция на ранното напускане на образователната система. 

Поддържа се постоянна връзка с родителите, децата посещават редовно детската градина. 

Учителите участват в екипите за обхват, функциониращи по Механизма за съвместна работа 

на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, както и в екипи, сформирани в детската 

градина. 

Община Етрополе е осигурила безплатно посещение на детските градини за всички 

деца в града. Част от детските градини участват в проект BG05M2ОP001-3.005-0004 

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, чрез който се 

заплащат таксите на деца от социално слаби семейства. Родителите са осигурили 

посещението на допълнителни модули в две от детските градини от деца, за които 

българският език не е майчин или които не владеят добре български език. Със средства по 

проект и дофинансиране от общината в една детска градина е оборудвана стая за 

осъществяването на дейности за превенция на обучителните затруднение за деца, за които 

българският език  не е майчин. 

Критерий “Степен на удовлетвореността на педагогическите специалисти и на 

родителите от образователния процес” 

Отчита се удовлетвореност от добрите взаимоотношения между всички участници в 

образователния процес. Наблюдава се сходство на мнението на фокус групите, изразено във 

въпросниците и при осъществените срещи с инспектиращите екипи. Родителите са 

удовлетворени във висока степен, но в част от детските градини учителите изразяват по-

ниска степен на удовлетвореност от своята работа при осъществяването на образователния 

процес. 

Област за инспектиране „Управление на институцията” 

Критерий “Устойчиво развитие на детската градина” 
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Повечето детски градини изпълняват Стратегии за развитие, разработени въз основа 

на анализ, с отчитане на вътрешния потенциал на институцията и влиянието на външната 

среда. Директорите обединяват общността, подкрепят и мотивират екипа за изпълнение на 

целите на институцията. При отсъствие на учител изцяло се прилага вътрешно заместване. 

Само в една детска градина инспекторите са наблюдавали иновативни елементи. 

Все още в някои детски градини не са разработени плановете за изпълнение на 

стратегията или в тях не са посочени източниците на финансиране и конкретни стойности. 

Пропуските са констатирани в преобладаващо детски градини, които не прилагат системата 

на делегиран бюджет.  

Екипите споделят мисията и визията, но не винаги участват в разработването на 

стратегическите и оперативните документи.  

Правилникът за дейността в повечето детски градини е съобразен със спецификата на 

институциите, но почти навсякъде той не е актуализиран и не съдържа модел за работа със 

семействата и децата.  

Само някои детски градини имат свои символи – лого, знаме, химн. 

Контролната дейност не винаги води до подобрение на качеството на образование.  

Не във всички детски градини са осигурени достатъчно дидактически ресурси за 

ефективно изпълнение на педагогическите дейности, рядко се провежда обмяна на добри 

практики и „отворени врати“, особено за обучение в разновъзрастовите групи и за 

използване на ИКТ в педагогическите ситуации. 

В две детски градини не са разработена стратегии за развитие. Повечето от 

задължителните училищни документи само на една детска градина не са разработени. 

Учителите не прилагат системен и екипен подход при избора на организацията, методите и 

средствата на обучение за осигуряване на качествено образование, не провеждат съвместни 

педагогически ситуации. 

Критерий „Ефективно управление на ресурсите“  

Част от детските градини не прилагат системата на делегиран бюджет. Осигурено е 

финансиране за съвременни дидактически средства и за подобрението на физическата среда. 

Във всички детски градини се прилагат показатели и критерии за оценяване на 

резултатите от труда на педагогическите специалисти. 

Финансирането на заложените цели в стратегиите и плановете за изпълнението им е 

частично и в голяма степен се разчита на финансови средства от съответната община.  

Не във всяка детска градина се финансират дейности за подпомагане на равния достъп 

и за подкрепа на личностно развитие, за модернизиране на средата в сградите, които се 

намират на различен адрес от основната сграда. 
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Директорите подкрепят учителите в пряката им дейност и в професионалното им 

развитие, но не делегират отговорности.  

Все още се констатират пропуски, свързани с прозрачното управление на 

финансовите средства.  

В нито една детска градина не се реализират собствени приходи по чл. 293, ал.1 от 

ЗПУО. Липсва инициатива за набиране на информация, разработване и изпълнение на 

проекти и национални програми. Някои детски градини изпълняват единствено схемите 

„Училищен плод“ и „Училищно мляко“.  

В повечето случаи наставничеството се прилага неформално. В детски градини в гр. 

Перник са определени наставници, но наставничеството не се заплаща. 

Възможностите за квалификация според потребностите на педагогическите 

специалисти се свеждат до участие в квалификационни форми, организирани от общината 

или регионалното управление на образованието. Планираните теми за прилагане на ИКТ в 

дейността на институцията са насочени към използване на платформи за обучение в 

електронна среда. В повечето детски градини не се води отчетност на  

вътрешноинституционалната квалификация. Учителите не прилагат достатъчно придобитите 

умения в педагогическите ситуации.  

Критерий „Управление и развитие на физическата среда“  

Всички помещения са безопасни и поддържани. Само в една детска градина за всяка 

група са осигурени ИКТ и компютърни конфигурации, интерактивна дъска, караоке система, 

обучителни онлайн програми и ресурси. 

Въпреки осигурените интерактивни дъски, учителите не са ги използвали в нито една 

от наблюдаваните педагогически ситуации по време на инспекцията. В голяма част от 

детските градини не всеки педагогически специалист разполага със служебен компютър.  

Най-често пропускателният режим се съвместява с други дейности.  

Не са инициирани дейности за изграждане на физкултурен салон или приспособяване 

на стая за целта. С такъв разполагат изключително малък брой детски градини, най-често се 

използват занималните за провеждане на дейностите по образователно направление 

„Физическа култура“. В някои от детските градини липсва здравен кабинет.  

Препоръките в докладите от инспекция са насочени към обезопасяване и 

осъвременяване на дворното пространство, изграждането на кътове за четене. 

Критерий „Развитие на институционалната култура в детската градина“ 

Съвместно договорените правила и ценности осигуряват позитивна дисциплина, 

споделени са и се спазват. Учителите притежават умения за управление и справяне с 

конфликти. Национални и колективни ценности и традиции преобладаващо се изграждат 
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чрез съдържанието по образователни направления, дейности на вътрешноинституционално и 

общинско ниво.   

В няколко детски градини Етичният кодекс на общността по съдържание повтаря 

Етичния кодекс на работещите с деца. 

Повечето детски градини поддържат интернет страница с актуална информация. 

Дейности за популяризиране на детската градина се провеждат само на територията на 

населеното място. Рядко се осъществяват обучения извън детската градина, екскурзии и 

посещения на културни институции с образователна цел. 

Критерий  „Управление на партньорства“  

Създадените партньорства са основно с кметството, училището, читалището, 

организации и институции, предоставящи социална дейност, с държавни институции, 

исторически музей. Родителите са привлечени в дейности на образователната институция, 

осъществява се своевременна комуникация с тях. Осигурени са добри условия за 

конструктивен социален диалог. Не всички детски градини включват в достатъчна степен 

заинтересованите страни в подкрепа на изявите на децата в областта на науката, културата, 

изкуството, спорта и други. В няколко детски градини не се прилага модел за работа със 

семействата и децата. 

Критерий  „Степен на удовлетвореност от управлението на институцията“  

Родителите и педагогическите специалисти са удовлетворени от управлението на 

детските градини във висока степен. Според тях в детската градина се осъществява добър 

диалог на всички нива и има изграден позитивен климат. Част от родителите отправят 

препоръки за подобряване на физическата среда. 

 

2. Обобщени качествени резултати на инспектираните училища 
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2.1. Обобщени качествени резултати на инспектираните училища без професионално 

образование и обучение 

Област „Образователен процес“ 

Критерий „Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението“  

Учителите използват и изискват използването на съответната за учебния предмет 

терминология. Проследяват изпълнението на задачите, но само на определени ученици. Все 

още голяма част от тях наблягат на механичното възпроизвеждане на учебното съдържание. 

В повечето случаи прилагат еднообразни дидактически материали. Не винаги темпът на 

работа съответства на груповата динамика. Практическите задачи са съобразени с 

възрастовите, но не и с индивидуалните възможности на учениците. В процеса на обучение 

учителите все още рядко използват ИКТ, още по-рядко стимулират учениците да използват 

ИКТ за образователни цели.  Задачи за работа в екип се поставят предимно при проектни 

дейности и изключително рядко в учебните часове. 

Критерий „Ефективност на взаимодействието за личностно развитие на 

учениците“   

Учителите мотивират учениците за активно участие в процеса на обучението, 

използват миналия им опит за усвояване на нови знания, възлагат задачи за затвърждаване на 

придобитите знания и реализират дейности за прилагане на новите знания и умения.  

Осъществяват се дейности за превенция на обучителни затруднения, а родителите 

осигуряват присъствието на децата си, когато учителите препоръчват допълнителни 

занимания по учебни предмети. При необходимост се осигурява допълнителна консултация 

по желание на ученика.  Учениците участват в занимания по интереси, поощряват се чрез 

грамоти и материални награди, осигурено е библиотечно-информационно обслужване и др.  

Осигурява се допълнителна подкрепа на ученици със специални образователни 

потребности.  

Само в няколко учебни часа са наблюдавани екипни дейности за постигане на 

очакваните резултати.  

В по-ниска степен се поставя фокус върху развитието на ключови компетентности и 

се възлагат задачи за търсене, извличане и използване на информация от различни 

източници, свързана с образователното съдържание.  

Учениците не демонстрират достатъчно умения за самооценка на знания, умения и 

опит, с тях не се  работи достатъчно за формиране и развиване на критично мислене и 

придобиване на умения за взимане на решения и поемане на отговорност за собствените 

действия.  

Критерий „Проследяване на напредъка на учениците и оценяване на резултатите 
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от обучението на учениците“  

Преобладаващо учителите използват оценяването за установяване на резултати от 

обучението, отстраняване на констатирани пропуски и мотивация за учене, като използват 

разнообразни видове и форми за оценяване - устни и писмени изпитвания, тестове, работа по 

проекти и практически задачи, по-рядко се поставя оценка за изпълнение на групова задача. 

При повечето писмени изпитвания учениците са запознати предварително със скалата за 

оценяване. Най-често учителите предоставят обратна връзка в края на часа за работата на 

паралелката или на активно участващите ученици. 

Нивото на усвояване на компетентностите у учениците се проследява предимно чрез 

провеждане на входни и изходни равнища в началото и в края на учебната година.  

Учениците и родителите са информирани за графика за провеждане на контролни и 

класни работи. Чрез използването на електронни дневници родителите получават 

своевременна информация за постиженията на ученика.  

В повечето училища се прилагат целенасочени политики за адаптиране на новоприети 

ученици.  

Само в три училища се провежда училищно външно оценяване, като само в едно 

училище портфолиото на ученика се използва за проследяване на напредъка. 

Не във всички училища се наблюдава активното участие на учениците в състезания и 

олимпиади.  

Не винаги се анализира нивото на усвояване на компетентности. Само в няколко 

училища учителите работят съвместно за определяне на дефицитите и предприемане на 

мерки за преодоляването им. 

Само в няколко наблюдавани учебни часа учениците са получили оценка, в повечето 

случаи тя не е мотивирана от учителя. 

Учениците познават процедурите разрешаване на конфликтни ситуации. 

Наблюдаваните учебни часове не са прекъсвани поради нарушения на дисциплината.  

При обучението в електронна среда често учениците се включват след началото на 

часа и напускат преди неговия край. 

Социалните и граждански компетентности на учениците в инспектираните училища 

се развиват главно чрез включване на учениците в честването на годишнини и празници на 

града и общината. 

Само в част от посетените учебни часове се работи за формиране на умения за 

развиване и решаване на практически задачи. 

Не винаги в обучението са включени компоненти с възпитателно въздействие.  

Интеркултурни компетентности учениците придобиват най-често чрез теми от 
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учебното съдържание,  дейности за опознаване на езика и културата на други народи и 

етноси, по-рядко чрез ученически обмен по международни проекти. 

Рядко се използват възможностите на обществени и културни институти за 

провеждане на обучение извън класната  стая. 

Съвместни уроци се провеждат изключително рядко, предимно в училища, в които 

това е част от иновацията. 

Учителите не винаги  работят за изграждане на умения у учениците за опазване и 

поддържане на устойчива околна среда и здравословен начин на живот.  

Критерий „Социализация и възпитание в образователния процес“  

В повечето училища се прилагат целенасочени политики за адаптиране на новоприети 

ученици. Учениците познават процедурите разрешаване на конфликтни ситуации. 

Наблюдаваните учебни часове не са прекъсвани поради нарушения на дисциплината.  

При обучението в електронна среда често учениците се включват след началото на 

часа и напускат преди неговия край. 

Социалните и граждански компетентности на учениците в инспектираните училища 

се развиват главно чрез включване на учениците в честването на годишнини и празници на 

града и общината. 

Само в част от посетените учебни часове се работи за формиране на умения за 

развиване и решаване на практически задачи. 

Не винаги в обучението са включени компоненти с възпитателно въздействие.  

Интеркултурни компетентности учениците придобиват най-често чрез теми от 

учебното съдържание,  дейности за опознаване на езика и културата на други народи и 

етноси, по-рядко чрез ученически обмен по международни проекти. 

Рядко се използват възможностите на обществени и културни институти за 

провеждане на обучение извън красната  стая. 

Съвместни уроци се провеждат изключително рядко, предимно в училища, в които 

това е част от иновацията. 

Учителите не винаги използват работят за изграждане на умения у учениците за 

опазване и поддържане на устойчива околна среда и здравословен начин на живот.  

Критерий „Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст“  

Училищата успешно прилагат превантивни мерки за подкрепа на учениците в риск от 

отпадане и от уязвими групи, като се отчита добро сътрудничество с останалите институции. 

Осигурява се плавен преход от детска градина в първи клас и в следващ етап на 
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образованието. Мерките за рисковите групи са насочени предимно към намаляване на 

социалните неравенства. При обучението в електронна среда са осигурени компютри, карти 

за интернет, работни материали. Почти във всички училища е назначен образователен 

медиатор. В инспектираните училища не се наблюдава повишаване дела на отпадналите 

ученици.   

Броят на отсъствията на учениците в риск от отпадане е намалял, но не се отчита 

съществено повишаване на мотивацията им за учене и образователните им резултати. Не 

навсякъде училищните екипи успяват да повишат ангажираността на родителите за редовно 

посещение на училище от децата им. 

Само в няколко случая са валидирани резултати от ученето.  

Не във всички училища е организирана целодневна организация на учебния ден. 

В две училища не се прилагат различни форми на обучение за включване на 

отпаднали ученици в образователната система.  

Критерий „Степен на удовлетвореност от образователния процес“   

Степента на удовлетвореността у учениците, родителите и педагогическите 

специалисти от образователния процес клони към максималните стойности. Учениците  

изразяват желание за участие в повече проектни дейности, в учебните часове да се използват 

по-активно ИКТ.   

Област “Управление на институцията” 

Критерий „Устойчиво развитие на училището“ 

Стратегическите и оперативните документи отразяват спецификата на училището. 

Най-често учителите са включени само с предложения, но не и в същинското разработване 

на стратегиите. В две от училищата липсва стратегия за развитие, в едно от училищата не е 

разработен план за действие и финансиране. Често в плановете липсва конкретика за 

финансови параметри, срокове, отговорници, индикатори за изпълнение, използва се 

терминология от отменени нормативни актове. 

Директорът е осигурил ясни и прозрачни процеси на координация, субординация и 

провежданата от него контролна дейност е ефикасна. Във всички инспектирани в периода 

институции учители, ученици и родители го припознават като лидер.  В училищата е налице 

е система за заместване на отсъстващи учители. 

В по-голямата част от институциите дейността на педагогическия съвет допринася за 

постигане на целите. Педагогическите специалисти организират и провеждат съвместни 

училищни инициативи. Не се наблюдава в достатъчна степен инициативност и екипна работа 

от учителите. Не е въведена практика за провеждане на съвместни уроци. 

Ученическото самоуправление е слабо развито. Където е създаден ученически съвет 
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най-често прави предложения за организиране на тържества и благотворителни дейности. Не 

всички ученици са запознати с отличителните символи и ритуали за училището. 

Критерий „Ефективно управление на ресурсите“  

Осигурено е финансиране за съвременни дидактически средства и за подобряване на 

физическата среда. В повечето училища финансовите ресурси се управляват целесъобразно и 

прозрачно. Осигуряват се допълнителни средства по проекти и програми, а в някои от 

училищата и собствени приходи. Разработени  са показатели за оценяване на резултатите от 

труда на педагогическите специалисти, съобразени със спецификата на училището.  

Прилагат  се  ясни и прозрачни правила и процедури за назначаване и освобождаване на 

педагогически и непедагогически специалисти.  

Общественият съвет обикновено съгласува предложението на директора за 

разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение 

на постъпленията над плащанията по бюджета, но не дава предложения за разпределението 

на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи. В някои училища общественият 

съвет все още не изпълнява своите задължения. 

Ефективна е квалификацията за работа с електронен дневник или работа в електронна 

среда. Педагогическите специалисти участват в международни и национални програми и 

проекти, но все още не се използват всички възможности. Квалификационни дейности 

съответстват частично на потребностите за професионално развитие на педагогическите 

специалисти. Придобитите от нея компетентности не винаги се прилагат в пряката работа от 

учителите. 

През последната и настоящата учебна година приоритетно се използват формите на 

вътрешноинституционалната квалификация, която не винаги е ефективна, не се води 

отчетност за нейното провеждане.   

Само в едно училище функционира система от критерии за самооценка, подходи и 

действия за мотивиране на педагогическите специалисти.  

В повечето училища наставничество се прилага преобладаващо като неформален 

процес. 

Критерий „Управление и развитие на физическата  среда”   

Предприети са действия за обновяване, модернизиране и опазване на материалната 

база. В повечето от институциите са създадени условия за равен достъп до образование, 

осигурени са пропускателен режим, видеонаблюдение, безопасни класни стаи. Не навсякъде 

е осигурена достъпна архитектурна среда. 

Осигурени са информационно-технологични ресурси в административната дейност.   

Само в няколко училища учителите могат да използват във всяка класна стая 
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интерактивни дъски, софтуерни продукти, преносими компютри, мултимедийни проектори, 

постоянен достъп до интернет, бели дъски. Не навсякъде са осигурени съвременни 

дидактически материали. 

Все още в някои училища учениците няма достъп до здравен кабинет и здравно 

обслужване. Не са организирани места на хранене, както и достъп до библиотека или 

обособени кътове за четене и отдих. В повечето училища учениците нямат достъп до 

функционална библиотека. 

В някои училища липсват физкултурен салон и спортни площадки, в повечето 

училища те се нуждаят от ремонт и съвременно оборудване.  

Критерий „Развитие на институционалната култура в училището“   

В училищата е осигурена позитивна среда, прилага се Етичният кодекс на 

училищната общност. Учителите притежават умения за справяне с конфликтни ситуации. 

Учениците познават механизма за разрешаване на възникнал конфликт. Периодично през 

учебната година се провеждат събития за противодействие на тормоза и насилието, с 

учениците се работи в часа на класа. 

Политики и практики за формиране на интеркултурни компетентности се прилагат 

основно чрез учебното съдържание, като в училищата с ученици от различни етноси 

училищните екипи използват широк набор от дейности.   

Реализират се инициативи, които формират и развиват социални и граждански 

компетентности у учениците.  

Повечето училища осигуряват публичност на дейността си чрез поддържането на 

интернет страници, които съдържат актуална информация, както и изложени в училищата 

информационни материали. Малък брой училища не поддържат интернет страница, която да 

съдържа актуална информация и задължителните документи. Реализират се дейности за 

популяризирането на училището само сред местната общност и чрез участия на учениците в 

празнични събития на общинско и регионално ниво.  

Не се организират достатъчно дейности, свързани със спорта, здравето и опазването 

на околната среда, такива, които да утвърждават правата на човека, толерантност, 

равнопоставеност, за формиране на демократични ценности и др.  

Критерий „Управление на партньорства“ 

Установени са ефективни партньорства за подпомагане дейността на училищата както 

по отношение на физическата среда, така и в образователния процес.  

Училищните екипи поддържат навременна и ефикасна комуникацията с родителите, 

използват се различни методи, вкл. дигитални технологии и посещение в домовете на 

учениците. 
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 Не достатъчно ефективно е обаче взаимодействието с родителите и привличането им 

като активни участници в образователния процес. Повечето родители се включват в 

ремонтни дейности, провеждане на мероприятия.  

Не достатъчно ефективно е взаимодействието с всички заинтересованите страни – 

работи се основно с читалището, общината и други организации на местно ниво. 

Настоятелствата почти нямат собствени инициативи за развитието на институциите.  

Училищата рядко участват в мрежи, не са изградени партньорства с други училища.   

Критерий „Степен на удовлетвореност от управлението на институцията“  

Преобладаващо учители, родители и ученици са удовлетворени във висока степен от 

управлението на училищата. Само в няколко училища учителите и учениците смятат, че е 

необходимо обновяване на материалната база. 

 

2.2. Обобщени качествени резултати на инспектираните училища, предоставящи 

професионално образование и обучение  

 

Област „Образователен процес” 

Критерий „Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението“  

Учебната практика се провежда в добре обзаведени и съвременно оборудвани 

кабинети, работилници, лаборатории.  

Производствената практика е много добре организирана и за голяма част от 

учениците (70-100%) се провежда в реална работна среда. Спазват се изискванията на 

Наредба №1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез 
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работа (дуална система на обучение). Учениците се стимулират от работодателите с 

финансови средства. Предприятията-партньори предлагат работа на учениците и през 

лятната ваканция.  

Учителите проявяват професионално отношение, следят за спазването на нормите на 

българския книжовен език, използват подходяща терминология и изискват използването ѝ от 

учениците. Учителите по теория и практика на професията се справят в добра степен при 

използването на подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и технологии на 

преподаване, осъществяват междупредметни връзки.  

Учениците участват активно и пълноценно предимно в часовете по учебна и 

производствена практика. В по-голямата част от часовете по общообразователна подготовка 

не се наблюдава практическа приложимост на новите знания.  

Учителите по общообразователни предмети не винаги съобразяват организацията на 

урока с възможностите на физическата среда – не се използват налични материали и ресурси. 

Това важи в още по-висока степен при обучението в електронната среда –  не се използват 

възможностите на електронните платформи.  

Фронталната беседа с учениците е най-често използваният метод на преподаване. 

Не във всички учебни часове учителите прилагат индивидуализиран подход, 

проследяват изпълнението на поставените задачи само на някои ученици.  

Целесъобразно прилагане на ИКТ най-често се изразява в презентация на плана на 

урока. В още по-ниска степен се предоставя възможност на учениците да прилагат и 

развиват дигитални умения. 

Критерий „Ефективност на взаимодействието за личностно развитие на 

учениците“   

Повечето от учителите поставят задачи за търсене, извличане и използване на 

информация от различни източници, свързана с учебното съдържание, като индивидуална, 

екипна или като домашна работа.  

 Педагогическите специалисти работят екипно за обсъждане на дейностите за обща 

подкрепа, споделят, анализират и определят мерки. Осигурено е консултиране по учебни 

предмети, участие в занимания и клубове по интереси. На нуждаещите се ученици се 

отпускат стипендии, намаление на храната или безплатна храна, безплатно общежитие.  

Учениците получават награди и отличия.  

Оказва се допълнителна подкрепа на ученици със специални образователни 

потребности. В по-голямата част от институциите са осигурени разумни улеснения. Слабо е 

застъпена работата за учениците с изявени дарби и кариерното ориентиране.  

Не всички институции разполагат с адаптирано учебно съдържание, осигурени 
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технически средства, методики и специалисти.  

Само по няколко предмета от професионалната подготовка е предоставена 

възможност на учениците за самооценка. С тях не се работи достатъчно за формиране и 

развиване на критично мислене и придобиване на умения за взимане на решения и поемане 

на отговорност за собствените действия. 

В малка част от наблюдаваните часове, предимно по практика, се реализират екипни 

дейности и смяна на състава на екипите. 

Критерий „Проследяване на напредъка на учениците и оценяване на 

резултатите от обучението на учениците“ 

Преобладаващо родителите разполагат с информация за графика за провеждане на 

класни и контролни работи и познават критериите за оценяване на резултатите от 

обучението. Чрез електронния дневник, образователния медиатор, родителски срещи, 

затворени групи в социалните мрежи получават информация за напредъка на ученика. 

Учениците са запознати предварително с критериите за оценяване при тестови 

изпитвания. 

Постиженията на учениците от държавния изпит за придобиване на професионална 

квалификация са по-високи в сравнение с държавните изпити по общообразователни 

предмети.  В 10 училищата се провежда училищно външно оценяване по смисъла на чл. 6, ал. 

2, т. 2 и ал. 3, т. 3 от Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

В три училища регионалното управление на образованието е провело единно измерване на 

входното равнище по български език и литература с учениците от Х-ти и ХII-ти  клас и по 

математика – Х-ти клас за определяне на мерки за отстраняване на пропуските във връзка с 

националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити. Учителите по учебна и 

производствена практика измерват постиженията на учениците чрез разработени 

тестовe/работни листове/индивидуални/групови задачи, в които са налични критериите и 

показателите, по която се сформира оценката. 

Учениците участват в състезания предимно по изучаваните професии, по-рядко се 

включват в конкурси, олимпиади и  състезания на регионално, национално и на 

международно ниво.  

В голяма част от наблюдаваните учебни часове почти не се наблюдава оценяване на 

учениците, вкл. и по професионална подготовка. Учителите рядко дават обратна връзка на 

учениците за постигнатите резултати в часа, правят обобщение на цялостната работа на 

паралелката. Преобладаващо учителите използват оценяването само за установяване на 

резултатите от обучението. 

В почти всички професионални гимназии учителите използват традиционни начини за 
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проследяване на напредъка на учениците. Не винаги резултатите се обсъждат, анализират и 

се набелязват съвместни мерки за подобрение. Само отделни учители в едно училище 

използват портфолиото за проследяване на напредъка на ученика. 

Критерий „Социализация и възпитание в образователния процес“  

В повечето училища учителите работят активно за успешното адаптиране на 

учениците към образователната среда при прехода от прогимназиален към гимназиален етап. 

Училищните екипи притежават умения за справяне с конфликти. Възпитателни цели са 

насочени приоритетно към създаване на култура на работното място и спазването на правила 

за безопасност на работа. Основно в часовете по учебна практика с учениците се работи за 

формиране и развиване на умения за решаване на практически задачи. 

Интеркултурните компетентности на учениците се развиват чрез дейности за 

опознаване на историята и културата на различните нации при участия на учениците в 

състезания, в проекти с такава насоченост, в учебните часове. Дейността активно се 

подпомага от образователни медиатори. Учениците са запознати с процедурите в случай на 

тормоз и насилие. Училищният психолог активно работи за толерантни отношения.  

При наблюдаваните уроци не се налага прекъсване на работата поради нарушаване на 

дисциплината, с изключение на закъсняващите ученици, както в присъствена форма на 

обучение, така и при обучението в електронна среда. В част от институцията не се прилагат  

в достатъчна степен политики, които да подпомагат адаптирането на учениците към 

образователната среда.  

При обучението в електронна среда учениците не винаги проявяват поведенческа 

ангажираност -  отказват да си включат микрофоните и камерите. 

Дейностите за изграждане на активна гражданска позиция и национални ценности у 

учениците не са застъпени достатъчно в часовете. Не се работи за развиване на умения за 

опазване и поддържане на устойчива околна среда и здравословен начин на живот, за 

развитие на социалните и гражданските компетентности. 

Учителите рядко или изобщо не провеждат учебни часове извън класната стая, не се 

използва сътрудничеството с културни, обществени, научни институции за образователни 

цели, дори не се правят виртуални обиколки на музеи и галерии. 

Учениците не са стимулирани в достатъчна степен за участия в олимпиади, 

състезания и конкурси.  

Критерий „Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст“ 

Осъществява се подкрепа при прехода между отделните етапи на образование и при 
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постъпване в училище, идентифицират се ученици в риск от отпадане, а прилагането на 

Програмата за превенция на ранното напускане на образователната система в повечето 

случаи дава ефект. В повечето от инспектираните училища няма отпаднали ученици, броят 

на отсъствията на учениците в риск намалява. Като основни причини за отпадане от 

училището се посочват икономическата емиграция на семействата в чужбина, сключване на 

ранни бракове, липса на средства за обучение в социално слабите семейства, част от 

учениците работят за осигуряване на средства в семейството. Сформирани са училищни 

екипи по обхват. Установено е добро сътрудничество с местната общност и 

неправителствения сектор. 

За превенция на отпадането се осъществяват различни дейности (осигурява се 

транспорт, предоставят се лаптопи за онлайн обучението, заплаща се на интернет връзката на 

учениците, предоставят се стипендии, закупуват се учебници и др.), но те невинаги имат 

ефект. Обучението в електронна среда от разстояние намалява ефекта на постигнатите 

резултати в работата за намаляване на отпадането от образователната система.  

Професионалните гимназии притежават опит за валидиране на резултатите от 

ученето, но към момента на инспектирането няма проявен интерес. 

Образователните резултати на учениците се запазват в скалата на ниските стойности.  

Все още училищните екипи не използват в достатъчна степен образователните 

медиатори/социалните работници за включване в системата на образованието на ученици в 

риск от отпадане и от уязвими групи.  

Педагогическите екипи срещат затруднение при идентифициране на мерките за 

компенсиране, в едно училище не се предлагат различни форми на обучение освен дневната. 

В ниска степен е определена ангажираността на родителите за редовното посещение на 

училище от децата им. 

Критерий „Степен на удовлетвореност от образователния процес“  

Учениците, родителите и педагогическите специалисти са удовлетворени във висока 

степен от образователния процес в инспектираните институции, като преобладаващо се 

посочват добрите условия за провеждане на професионалната подготовка. 

Област „Управление на институцията“ 

Критерий „Устойчиво развитие на училището“  

В професионалните гимназии се осигурява висок процент заместване на отсъстващи 

учители. Директорът навсякъде е сочен като вдъхновител и обединител на училищната 

общност. В две от училищата директорът стимулира финансово учителите за включване в 

дейности за изпълнение целите на институцията.. Осъществява се контролна дейност, 

включително и при обучение в електронна среда от разстояние.  
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При по-голямата част от училищата е създадена система от нива на управление с ясни 

функции, отговорности и компетенции, но не са изработени ясни механизми и процедури за 

делегиране на права и отговорности.  

В част от училищата не са разработени актуални стратегии за развитие, някои 

стратегии се позовават на национални и регионални стратегически документи с изтекъл срок 

на действие. Оперативните документи не винаги отразяват спецификата на училището, 

повечето от тях изцяло представляват препис на нормативни документи. 

Иновативни практики в организацията, методите и средствата за обучение за 

осигуряване на качествено образование се прилагат основно в иновативните училища, по-

рядко по професионалните направления. Съвместни уроци се провеждат основно като част 

от иновацията или като дейност на учителите по професионално подготовка, които екипно 

разработват уроци и индивидуални/групови задания, по които се подготвят/оценяват 

учениците. Една част от тях съхраняват изработените продукти в ученическо портфолио. 

Не във всички училища учениците имат свое представителство. Ученическите съвети 

не са активни, инициативите са за тържества и благотворителност. 

Не са създадени условия за развитие на ръководни умения и лидерски 

компетентности сред педагогическите специалисти.  Не се наблюдава в достатъчна степен 

инициативност и екипна работа от страна на учителите.  

Наставничество и професионалният диалог протичат неформално, най-често в 

методическите обединения.  

Едно училище участва в мрежи - eTwinning. Само в някои гимназии се прилага 

практика на „отворени врати“, но само с рекламна цел. 

Критерий „Ефективно управление на ресурсите“   

Във всички професионални гимназии е осигурено финансиране на целите в 

Стратегията за развитие на институцията. Осигурените допълнителни средства са предимно 

от участие в национални програми, проекти и собствени приходи. В три от професионалните 

гимназии се работи по проекти на програма Еразъм +.  

В по-голямата част от институциите се осъществяват дейности по изграждането на 

STEM работилници, ремонтни дейности, офис оборудване и преоборудване на класни стаи и 

учебни работилници.  

В част от училищата се извършват мащабни ремонти по инвестиционната програма на 

МОН и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.  

Училищата си партнират с висши училища и предприятия за изготвянето на учебни 

програми, технологични карти и работни листове при професионалната подготовка.  

Във всички професионални гимназии се прилагат показатели и критерии към тях 
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приети за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти, които са 

съобразени със спецификата на училището. 

В част от училищата педагогическите специалисти и родителите не са запознати с 

бюджетът и отчетът за неговото изпълнение или не ги разбират.  

Не във всички професионални гимназии се финансират дейности за подпомагане на 

равния достъп и за подкрепа на личностно развитие.  

Изразходваните годишни средства за квалификация не осигуряват напълно 

изпълнението на заложените цели и установените потребности  на педагогическите 

специалисти. Квалификация е насочена главно към използване на електронните средства и 

прилагането на мултимедийни образователни технологии. Не всички учители прилагат 

придобитите компетентности от квалификационна дейност. Квалификацията не е насочена в 

достатъчна степен към умения за отчитане на напредъка на учениците. Не се разбира ролята 

на вътрешноинституционалната квалификация, липсват умения за нейното планиране и 

отчитане. 

Критерий „Управление и развитие на физическата среда“   

Класните стаи, кабинетите, работилниците и лабораториите са оборудвани и се 

поддържат, част от тях се нуждаят от модернизиране. Осигурени са ИКТ за цялостната 

дейност на училището. По-голямата част от класните стаи, работилниците и кабинетите са 

обзаведени с ИКТ и учениците познават правилата за безопасна работа в интернет.  

Осигурява се безплатен транспорт за пътуващите ученици.  

В повечето от инспектираните професионални гимназии частично са осигурени: 

достъпна архитектурна и физическа среда, пропускателен режим, видеонаблюдение, 

медицинско обслужване, безопасни помещения за провеждане на образователния процес.  

В повечето училища физкултурните салони, спортните площадки  и санитарните 

помещения се нуждаят от реновиране и модернизиране.  

Не във всички училища учениците имат достъп до библиотека и/или обособени 

кътове за четене и хранене. Не навсякъде в общежитията са осигурени условия за 

организиране и провеждане на самоподготовка, консултации по учебни предмети, 

индивидуална работа и занимания по интереси 

Критерий „Развитие на институционалната култура в училището“  

В повечето професионални гимназии е осигурена позитивна среда и дисциплина, 

прилага се Етичния кодекс на училищната общност, учителите имат изградени умения за 

справяне с конфликти. Прилагат се политики за развиване на социални и граждански 

компетентности, провеждат се множество доброволчески инициативи, организират се 

дейности, които подпомагат формирането на демократични ценности у учениците. 
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Дейностите се популяризират чрез интернет страници, в Youtube канали, фейсбук 

профили, представяне пред местната общественост по време на чествания и празници, 

информационни материали се поставят на видни места в училището. Гимназиите активно 

участват  в  Седмица на професионалното образование и обучение/ Областната панорама за 

професионално образование и кариерно ориентиране. Една част от институциите издават 

ежегодници, училищен вестник, които са налични и в електронен формат.  

Учениците получават награди и стипендии. 

Интеркултурните компетентности на учениците се развиват основно чрез заложените 

теми в часа на класа, липсват други дейности и събития по темата. Недостатъчни са и 

проявите в областта на спорта и туризма, културните събития.  

Критерий „Управление на партньорства“  

В почти всички професионални гимназии са създадени много добри партньорски 

отношения със заинтересованите страни – културни институти, неправителствени 

организации, други училища, университети, но най-вече с предприятия, които осигуряват 

провеждането на учебните и производствени практики на реални работни места, както и 

обучението в дуална система.  

Създадени са добри условия за конструктивен социален диалог. 

В част от институциите се наблюдава повишена ангажираност на родителите към 

редовното посещение на децата им, както в присъствените учебни часове, така и в 

обучението в електронна среда. Провеждат се „изнесени“ родителски срещи. 

Родителите по-често се отзовават на покани за индивидуални разговори и се включват 

в инициативи на ниво клас. Най-често съдействат за подобряване на средата,  организиране 

на училищни тържества и по-рядко в дейности от образователния процес. Само в едно от 

училищата комуникацията с тях се отчита като неефективна и с временни резултати.   

Училищните настоятелства рядко инициират дейности за подпомагане на 

професионалните гимназии.   

Критерий „Степен на удовлетвореност от управлението на институцията“  

Учители, родители и ученици споделят своята висока степен своята удовлетвореност 

от управлението на институцията, като родителите и учениците акцентират на добрата 

професионална подготовка, която получават в училището. Препоръките са за модернизиране 

на средата, вкл. спортните площадки и физкултурните салони. 

2.3. Обобщени качествени резултати на инспектираните училища, участвали в 

проект за демократично управление  

Област „Образователен процес“ 

Критерий „Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението“  
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По-голямата част от учителите осъществяват предварителната подготовка на 

дидактическата работа, съобразена със средата, в която се провеждат уроците (електронна 

или присъствена). Учителите демонстрират презентационни умения, изискват от учениците 

спазването на нормите на българския книжовен език и използването на необходимата 

терминология по предмета. Структурата на уроците е в съответствие с очакваните резултати, 

реализират се междупредметни връзки, прилага се индивидуализиран и диференциран 

подход.  

Не винаги обемът на учебното съдържание е съобразен с възможностите на 

учениците, част от тях са пасивни в учебните часове.  

Епизодично, за целите на урока, се използва  предварително зададена домашна 

работа. Учителите боравят с електронни технологии, но по-рядко предоставят възможност на 

учениците да работят с ИКТ и да прилагат дигитални умения.   

Критерий „Ефективност на взаимодействието за личностно развитие на 

учениците“ 

В повечето наблюдавани учебни часове се използва миналият опит и знания за 

усвояване на нови. В по-голямата част от институциите се наблюдават целенасочени 

действия за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, както и за превенция на 

обучителните затруднения у учениците. Извършва се оценка на потребностите на ученици в 

риск, включително индивидуална и групова кризисна интервенция. В една част от 

институциите осигурените занимания по интереси подкрепят развитието на ключовите 

компетентности на учениците по общообразователната и профилираната подготовка. 

Осъществят се дейности с екологична насоченост и за здравословен начин на живот. 

В по-ниска степен учителите поставят фокус върху развитието на ключови 

компетентности и използване на информация от различни източници.  

Някои от институциите насърчават творческите заложби и потребности на учениците, 

както и на тези с изявени дарби.  

   Учениците не винаги са активни при изразяване на идеи и мнения, не демонстрират 

в достатъчна степен придобити умения за самооценка, самокритичност и екипна работа.  

Не във всички институции се извършва целенасочено кариерно ориентиране. Малка 

част от учениците се поощряват с морални и материални награди. Не във всички  институции 

са осигурени условия за посещение на консултации по всички учебни предмети. 

Критерий „Проследяване на напредъка на учениците и оценяване на 

резултатите от обучението на учениците“  

Учениците показват добри и много добри резултати от национални външни 

оценявания и добри резултати от държавните зрелостни изпити. Активно участват в 
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олимпиади, конкурси и състезания, като резултатите се използват при съвместното 

обсъждане и планиране на конкретни мерки за напредъка на учениците. В повечето училища 

усвояването на компетентности се проследява с разнообразни методи. Резултатите се 

анализират. В едно училище се провеждат тематични проверки на усвоените знания, умения 

и отношения у учениците от различни паралелки на един и същи клас, по дадена проблемна 

област или цикъл от теми от един и същи раздел.  

Учениците са запознати с критериите за оценяване, учителите дават обратна 

информация на учениците за постигнатите резултати,  

В по-голямата част от посетените часове не се наблюдава оценяване на знанията на 

учениците като мотивация за учене, грешките рядко се използват за поощряване на 

напредъка им. Не винаги оценката е аргументирана. 

В малка част от училищата учениците получават стипендии за постигнати 

образователни резултати.  

В по-голямата част от училищата не се провежда училищно външно оценяване по 

смисъла на чл. 6, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 3 от Наредба №11 за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 

Критерий „Социализация и възпитание в образователния процес 

Учителите подпомагат приобщаването на учениците към образователната среда. 

Учениците демонстрират поведенческа ангажираност и самодисциплина и познават 

регламента от действия за справяне с конфликтни ситуации.   

В по-голямата част от институциите учениците се насърчават за участие в състезания 

и конкурси, в други - само ученици с изявени дарби. Не във всички наблюдавани часове са 

включени компоненти с възпитателно въздействие и се работи за формиране и развиване на 

умения за решаване на практически задачи. По-рядко се организират събития и дейности по 

теми, свързани с опазването на околната среда и здравословния начин на живот. Училищата 

не организират достатъчно обучения извън класната стая. При обучението от разстояние в 

електронна среда срещат затруднения  за осъществяването  на постоянни дейности за 

изграждане на активна гражданска позиция и национални ценности и развиването на 

интеркултурните компетентности  у учениците. 

Критерий „Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на учениците в задължителната училищна възраст“ е  

В по-голямата част от институциите не са идентифицирани ученици в риск от 

отпадане, но се полагат усилия за намаляване на отсъствията и повишаване на 

образователните резултати,  осъществява се подкрепа при прехода между отделните етапи. 

При постъпването на нови ученици в училището класните ръководители след консултации с 
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родителите попълват карти за рискови фактори. Прилагат се Програми за превенция на 

ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвимите групи. За ученици в риск са сформирани училищни 

клубове; осигурени са стипендии и транспорт, безплатен обяд; предоставени са преносими 

компютри за обучение в електронна среда. В училищата с целодневната организация на 

учебния ден е осигурено столово хранене на учениците, организирани са отдихът и 

физическата активност, самоподготовките и заниманията по интереси. Във всички 

институции ефективността на взаимодействието между участниците в образователния 

процес за намаляване на отпадането от образователната система е висока. Броят на 

отсъствията на ученици в риск от отпадане е намалял за последните две години и 

образователните им резултати са се повишили. Осъществява се обучение в дневна и 

самостоятелна форма на обучение за реинтегрираните ученици.   

Една част от училищата не осигуряват условия за валидиране на резултати от ученето.   

Критерият „Степен на удовлетвореност от образователния процес“  

Повечето училища са получили добра оценка за степента на изпълнение на този 

критерий. Учителите са удовлетворени във висока степен от своята работа, докато 

родителите и учениците смятат, че трябва да се подобри физическата среда в училището, да 

се въведат и използват повече технологии, да се работи за открояване на силните страни на 

всеки ученик и за кариерното му ориентиране, за подобряване на обучението в електронна 

среда. 

Област „Управление на институцията“ 

Критерий „Устойчиво развитие на училището“  

Училищата се отличават с висока степен на изпълнение на индикаторите относно 

оперативното управление, прилагането на принципа на автономия, както и лидерството в 

училищната общност.  

Заместването на отсъстващи педагогически специалисти се осигурява чрез вътрешна 

организация и външни лектори, като заместващите учители покриват 80%-100% от часовете.   

Екипът на училището е мотивиран и проявява активност при изпълнение на целите на 

институцията, директорът и учителите подкрепят инициативите на учениците, които са 

представени чрез активно действащи ученически съвети. Осъществява се системна 

контролна дейност и своевременна обратна връзка от директора и заместник-директорите. 

Дейността на педагогическия съвет допринася за постигане целите на институцията.  

Интердисциплинарни уроци и споделени практики се наблюдават в повечето 

училища. 

В три от училищата не е разработена актуална Стратегия за развитие. 
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Критерият „Ефективно управление на ресурсите“   

Целесъобразното управление на финансовите ресурси осигурява средства за 

развитието на физическата среда и закупуване на дидактични средства. Бюджетът се 

управлява прозрачно в 6 училища - публикуван е на интернет страницата на училището, 

екипът е запознат с бюджета и отчетите, а общественият съвет изпълнява активно 

задълженията си. Създадени са условия за подкрепа на педагогическите специалисти в 

професионалното им развитие чрез участия в квалификационни форми, делегиране на 

правомощия и отговорности, разработване и прилагане на показатели за оценяване на 

резултатите от труда на учителите, прилагане на ясни и прозрачни правила и процедури за 

назначаване и освобождаване на педагогически специалисти и непедагогическия персонал. В 

едно училище се прилага система от критерии за самооценка, подходи и действия за 

мотивиране на педагогическите специалисти, при която учителите са стимулирани с грамоти 

и парични награди.  

Квалификацията не винаги е съобразена с потребностите на педагогическите 

специалисти. Част от придобитите компетентности се прилагат от учителите в пряката им 

работа, основно за работа в електронна среда. 

В повечето от училищата наставничеството се прилага съгласно нормативно 

определените изисквания. 

Не се използват всички възможности за участие в програми и проекти, по които 

училищата са допустими бенефициенти.   

Критерият „Управление и развитие на физическата среда“ е оценен с добра 

оценка.  

Изградена е частично достъпна архитектурна среда до първия етаж, осигурено е видео 

наблюдение на цялата сграда и дворното пространство, на учениците е осигурен достъп до 

здравен кабинет и здравно обслужване.  Поетапно се обновяват и оборудват класните стаи. 

Спортната база е в процес на модернизиране. Физическата среда е безопасна, но не е 

достатъчно модернизирана и функционална с изключение на откритите спортни площадки.  

ИКТ са осигурени в цялостната дейност на училището, но не се използват 

целесъобразно в образователния процес.  

Физкултурните салони и спортните площадки имат необходимост от реновиране. В 

някои от училищата липсват помещение за организиране и провеждане на отдиха и 

физическата активност на учениците в целодневна организация на учебния ден, места за 

хранене, както и достъп до библиотека и/или кътове за четене.  

Пропускателният режим не е организиран ефективно. 

Критерий „Развитие на институционалната култура в училището“   
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Прилага се Етичен кодекс на училищната общност. Съвместно договорените правила 

и ценности осигуряват позитивна дисциплина и се спазват. Прилага се система за 

ритуализация на училищния живот. Учениците се поощряват с материални и морални 

награди, получават стипендии за образователни резултати, мотивирани са за участия в 

състезания и конкурси. Провеждат се дейности, които спомагат за формирането на 

демократични ценности у учениците и утвърждават правата на човека, толерантността, 

равнопоставеността и социалната чувствителност. Реализират се политики за развиване на 

социални и граждански компетентности, доброволчество, инициативи, подкрепящи спорта и 

здравето. Ефективността на системата за интервенция и подкрепа при прояви на тормоз и 

насилие е висока. Осигурена е публичност на дейностите: интернет страницата на училищата 

съдържа актуална информация., такава се предоставя и в училището.   

Критерий „Управление на партньорства“   

Осъществява се ефективно взаимодействие. Осигуреното взаимодействие с различни 

заинтересовани страни допринася освен за развитието на училището като среда и общност, и 

за развитие на за формиране на практически житейски умения у учениците и изграждат у тях 

важни социални компетентности. Комуникацията с родителите е на високо ниво, като се 

използват различни канали за взаимодействие, включително възможностите на 

технологиите.    

Родителите не са привлечени в дейностите на образователната институция, а 

партньорството с родителите по превенция на насилието и тормоза са определени в ниска 

степен. Само в едно училище липсват съвместни дейности и ефективност на партньорствата.   

Критерий „Степен на удовлетвореност от управлението на институцията“  

Във всички училища родители, ученици и учители са изразили удовлетвореност от 

управлението на училището във висока степен. 

 

IV. Инспекции на детски градини и училища, получили незадоволителна 

оценка на качеството на образование 

Съгласно чл. 24, ал. 8, т. 4 от Правилника за устройството и функциите на 

Националния инспекторат по образованието, последваща инспекция в институции, получили 

незадоволителна оценка, се провежда след 6 месеца до 1 година. При инспекции, проведени 

през м. февруари и март 2020 г. две детски градини и едно училище са получили 

незадоволителна оценка на качеството на образованието, което предоставят. 

При инспекцията на една детска градина инспектиращият екип не е могъл да събере 

необходимата информация и данни за формиране на оценка на качеството на образованието, 

поради което в тази институция също бе проведена инспекция.  
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Инспекцията обхвана периода между последната и настоящата инспекция. 

Резултатите от инспекциите през 2021 г. са както следва: 

В две от институциите 55% от насоките и препоръките, дадени от инспектиращия 

екип при инспекциите през 2020 г. са изпълнени. Частично е изпълнението на 73,5% от 

насоките. Не са изпълнени 28,8% от насоките и препоръките.  

При две от институциите оценката е “задоволителна”, при една - “добра”.  

Една от детските градини отново получава незадоволителна оценка на качеството на 

образованието, което предоставя, като общият брой точки, които формират оценката е по-

малък в сравнение с предишната инспекция. Екипът не е изпълнил изцяло нито една от 

дадените насоки, което е 100% неизпълнение на препоръките на инспектиращия екип. Една 

насока от област „Управление на институцията е частично изпълнена (4,5%).  

 

V. Констатирани нарушения 

При провеждане на инспекциите бяха установени следните нарушения на 

нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование, свързани 

с: 

 - планирането (стратегическото и годишно) и отчета на изпълнението:  В 11 детски 

градини, 3 основни училища, 1 обединено училище и една професионална гимназия 

директорът е допуснал в институцията да не се разработи и изпълнява Стратегия за развитие 

на училището или не е изпълнено изискването на чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО) относно приемането от педагогическия 

съвет на План за действие и финансиране към Стратегията за развитие на институцията. В 

една от изброените детски градини не е разработен Годишен план за дейността на детската 

градина в нарушение на чл. 263, ал. 1, т. 2 от ЗПУО. В посочените детски градини 

Програмната система, която е част от Стратегията на институцията не отговаря на 

изискването да отчита спецификата на детската градина и на групите съгласно чл. 29, ал. 3, т. 

2 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. В две от изброените 

училища дейностите, заложени в плана за дейността на педагогическия съвет не съответстват 

на правомощията му. В Годишния план за дейността на едно училище са допуснати 

неточности. В две от изброените училища не е изготвен план за квалификация на 

педагогическите специалисти, което е нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 6, т. 16 и т. 17 от 

Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

- правилника за дейността на институцията: В едно обединено училище и едно 

основно училище не е разработен Правилник за дейността на училището, което е нарушение 
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на чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. В едно основно 

училище и една професионална гимназия не са конкретизирани дейностите на институцията, 

правилникът съдържа текстове и терминология, които не се отнасят за вида на институцията 

или не е актуализиран. В 6 детски градини за учебната 2020/2021 година към Правилника за 

дейността не е изработен и приложен модел за работа със семействата и децата в периода на 

адаптация от семейната среда към детската градина, с което не е изпълнен чл. 39, ал. 2 и ал. 3 

от Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование. Допуснати са и други 

нарушения, касаещи правилника за дейността. Правилникът за дейността на една от детските 

градини не определя съдържанието на детското портфолио, което е нарушение на чл. 35, ал. 

2 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и реда и условията за 

сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина, с което не е 

спазено изискването на чл. 39, ал. 1 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното 

образование.  

- етичния кодекс на общността: В нарушение чл. 175, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО в 10 

детски градини, 3 основни училища и 3 професионални гимназии не е разработен Етичен 

кодекс на общността или същият не е поставен на видно място. Не е изпълнен и чл. 263, ал. 

1, т. 14 от ЗПУО, съгласно който „педагогическия съвет участва със свои представители в 

създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност“ и не е изпълнен чл. 

269, ал. 1, т. 11 от ЗПУО, съгласно който „Общественият съвет в детската градина „участва в 

създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност“.  

- мерките за повишаване качеството на образованието: В 7 детски градини, 1 основно 

и 1 средно училище не са разработени мерки за повишаване качеството на образованието, 

което е нарушение на чл. 263, ал.1, т. 7 от ЗПУО. 

- условията за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска 

градина: В  една детска градина не е създаден обществен съвет за подпомагане развитието на 

детската градина и за граждански контрол на управлението в нарушение на чл. 265, ал. 1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование. В една детска градина не са 

изпълнени изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 4 и т. 5, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, като 

директорът е допуснал общественият съвет да не даде становище за разпределението на 

бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, за отчета за изпълнението му, 

както и да не съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията 

по бюджета на детската градина. 

- целодневната организация в предучилищното образование и целодневна 
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организация на учебния ден: Две основни средищни училища не предоставят на учениците 

обедно хранене, което е нарушение на чл. 53, ал. 3, т. 2 от ЗПУО. В едно основно училище 

при целодневна организация на предучилищното образование не е осигурено възпитание, 

социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден 

съгласно чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба  № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното 

образование. Не е обособено самостоятелно помещение с цел осигуряването на условия и 

време за игра, почивка, включително следобеден сън за децата от подготвителната група 

съгласно  чл. 15 от  Наредба №3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските 

градини. 

- превенция на ранното напускане на образователната система, предоставяне на равни 

възможности и приобщаване на децата от уязвими групи: В 7 детски градини, 2 основни и 1 

обединено училище не е разработена Програма за превенция на ранното напускане на 

образователната система, което е нарушение на чл. 263, ал.1 т. 8 от ЗПУО. В 5 детски 

градини и 2 основни училища Педагогическият съвет не е приел Програма за предоставяне 

на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи, с което не е изпълнен 

чл. 263, ал. 1, т. 9 от ЗПУО. 

- предоставяне на обща и допълнителна подкрепа: В 5 детски градини, 2 основни и 1 

обединено училище не е определен координатор за организиране и координиране на процеса 

на осигуряване на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата в 

детската градина/училището в нарушение на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото 

образование и/или не е създадена организация за предоставяне обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие, в съответствие с индивидуалните образователни 

потребности на всяко дете. В едно от училищата не е разработен и утвърден график за 

провеждане на консултациите на учениците, което е нарушение на чл. 15, т. 3 от Наредбата 

за приобщаващото образование. 
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VI. Изводи и препоръки 

1. Силни страни в дейността на детските градини и училищата 

 

Силните страни в дейността на инспектираните детски градини и училища са 

изследвани във връзка с целите на инспектирането (съгласно изискванията на Наредба № 15 

от 8 декември 2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата) за формулиране 

на оценка за силните страни в дейността на образователните институции. 

Идентифицираните силни страни в детските градини и училищата са определени на 

база на проявените най-високи степени на изпълнение на индикаторите за инспектиране. Те 

показват голямо разнообразие и отразяват спецификата на институциите, като честотата на 

проявление на силните страни в област „Образователен процес“ е по-висока в сравнение с  

област „Управление на институцията“. Поради тази причина повечето от определените 

силни страни в дейността на институциите попадат в първата област на инспектиране.  

В дейността на училищата това са поддържането на позитивна дисциплина, 

ефективността на мерките за превенция и осигуряването на обща подкрепа, а в 

дейността на детските градини – насочеността на педагогическата ситуация към 

социализацията и възпитанието на детето, поддържането на позитивна дисциплина и 

степента на удовлетвореност у родителите от образователния процес. 

В област „Образователен процес“ с най-голяма повторяемост като силни страни в 

дейността общо за детските градини и училищата са ефективността на мерките за превенция 

(с честота 35%) и поддържането на позитивна дисциплина (с честота 34%).  
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В област „Управление на институцията“ идентифицираните като силни страни в 

детските градини и училищата са изграждането на позитивна среда с честота 22%, 

осигурените допълнителни средства за развитието на институциите с честота 21%, 

целесъобразното управление на финансовите ресурси с честота 16% и стратегическият 

мениджмънт също с 16% повторяемост. 

Обобщените данни на проявени силни страни по видове училища и детски 

градини  

Според приложения принцип за подбор на институциите за инспектиране, за учебната 

2020/2021 година са включени училища, в които се осигурява професионално образование и 

обучение (ПОО), училища, които не осигуряват ПОО и училища, участвали в проект 

„Демократично училище“ (в който директори на училища са рефлектирали и обновявали 

ръководната си роля чрез утвърждаване на модели на демократично управление, с цел 

популяризирането им), а в шест от  детските градини се отглеждат, обучават, възпитават и 

социализират деца от уязвими групи. Интерес представляват обобщените данни на проявени 

силни страни по видове училища и детски градини в двете области на инспектиране.  

Област „Образователен процес“  

Изследваните силни страни в инспектираните детски градини с деца от уязвими 

групи, в сравнение с останалите институции от предучилищното образование показват, че се 

наблюдава съвпадение по отношение на насочеността на педагогическата ситуация към 

социализацията и възпитанието на детето, определена като силна страна в 38% от детските 

градини общо и в 33% от тези с уязвими групи, както и ефективността на мерките за 

интервенция, които са силна страна общо в детските градини и в детските градини с уязвими 

групи (с честота по 33%). Също с повторяемост 33% общо за детските градини силни страни 

са прилагането на индивидуализиран подход и поддържането на позитивна дисциплина, 

докато в 50% от институциите с уязвими групи силна страна е степента на удовлетвореност у 

родителите от образователния процес, а в 33% от тях – осигуряването на допълнителна 

подкрепа, ефективността на мерките за превенция и степента на удовлетвореност у 

педагогическите специалисти от образователния процес. 

В училищата, които не осигуряват ПОО като силни страни се очертават поддържането 

на позитивна дисциплина (установена в 45% от институциите), ефективността на мерките за 

превенция (в 42% от тях), насочеността на урока към социализацията и възпитанието на 

ученика (в 32% от училищата), ефективността на мерките за интервенция (в 29 % от 

институциите) и ефективността на взаимодействието между участниците в образователния 

процес за намаляване на отпадането от образователната система (също с честота 29%) 

(Диаграма 61). 
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Диаграма 61. Честота на проявление на силни страни в дейността на училища без 

ПОО в област „Образователен процес“ 

 

Подобни са резултатите за училищата с ПОО, в които освен посочените индикатори, 

като силна страна се откроява и осигуряването на обща подкрепа. С най-висока честота на 

проявление е ефективността на взаимодействието между участниците в образователния 

процес за намаляване на отпадането от образователната система, установен като силна 

страна в 32% от училищата, следвани от ефективността на мерките за превенция (с 30% 

честота), осигуряването на обща подкрепа (в 28% от училищата с ПОО), поддържането на 

позитивна дисциплина (с честота 26%) и ефективността на мерките за интервенция (в 23% от 

институциите) (Диаграма 62). Резултатите показват ефективни действия на училищните 

екипи за приобщаване и активизиране на учениците, тяхната социализация и мотивиране за 

завършване на образование и реализирането им в обществото и са обясними предвид това, че 

в тези институции се наблюдават ученици, които са в риск от  отпадане, с ниски резултати от 

държавни зрелостни изпити и недостатъчна мотивация за учене.  
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Диаграма 62. Честота на проявление на силни страни в дейността на училища с 

ПОО в област „Образователен процес“  

В училищата, участвали в проект за демократично управление, повечето от силните 

страни се различават от установените в посочените по-горе училища. С най-високо 

проявление в тях са резултатите от външни оценявания, олимпиади, състезания и др. (с 

честота от 57%). Същата честота се наблюдава и при ефективността на мерките за 

превенция, в 43% от училищата силна страна е осигуряването на допълнителна подкрепа, а в 

по 29% от тях –  осигуряване на обща подкрепа и осигуряване на прозрачност и обективност 

на процеса на оценяване в училище (Диаграма 63).  

 

Диаграма 63. Честота на проявление на силни страни в дейността на училища,  

участвали в проект за демократично управление в област „Образователен процес“ 
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Област „Управление на институцията“ 

Общо в детските градини, както и в тези с уязвими групи като силни страни се 

очертават степента на удовлетвореност от управлението както на педагогическите 

специалисти, така и на родителите (с честота по 33% в детските градини с уязвими групи и 

по 21% общо за институциите от предучилищното образование). Също така силна стана в 

33% от детските градини с уязвими групи е въвеждането на информационно-технологични 

ресурси в цялостната им дейност, а общо за детските градини с честота 21% силна страна е 

изграждането на позитивна среда. Данните показват стремежа на екипите в институциите да 

създадат привлекателна и модерна среда за обучение, отглеждане, възпитание и 

социализация на децата.   

В училищата без ПОО установените силни страни са изградената позитивна среда (с 

честота 35%), въведените информационно-технологични ресурси в цялостната им дейност (в 

26% от тях) и публичността на дейността им с честота 23%. (Диаграма 64).    

 

Диаграма 64. Честота на проявление на силни страни в дейността на училища без 

ПОО в област „Управление на институцията“   

За разлика от област „Образователен процес“, в област „Управление на институцията“ 

не се наблюдават съвпадения на силни страни в училищата с и без ПОО, но повечето от тях 

са свързани с ефективното управление на ресурсите. С най-висока честота на проявление в 

училищата с ПОО е осигуряването на допълнителни средства за развитието на училището (в 

36% от тях), прозрачното управление на бюджета“ (с 26% честота) и целесъобразно 

управление на финансовите ресурси за развитие на училището  (в 21% от училищата) 

(Диаграма 65).  Резултатите дават информация за активността на училищните екипи в 

училищата с ПОО за подобряване на условията за провеждане на професионалното 

образование и обучение чрез финансиране на дейности по различни проекти и програми.   
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Диаграма 65. Честота на проявление на силни страни в дейността на училища с 

ПОО в област „Управление на институцията“  

В училищата с добри практики в управлението са определени шест на брой силни 

страни в дейността им с една и съща честота от 29%. Половината от тях съвпадат със 

силните страни и на останалите училища (изграждането на позитивна среда в училището, 

прозрачното управление на бюджета и осигуряването на допълнителни средства за 

развитието на училището), а останалите се различават (добър стратегически мениджмънт, 

екипна работа в училището, ефективност на взаимодействието със заинтересованите страни). 

В този вид училища са застъпени важни за развитието им дейности, като прилагане на 

стратегически мениджмънт, екипно взаимодействие в институциите и със заинтересовани 

страни в позитивна среда, осигуряване на допълнителни финансови средства и тяхното 

прозрачно управление  (Диаграма 66).  

Въпреки най-високите стойности на изпълнението на критериите и индикаторите и в 

двете области за инспектиране, училищата, участвали в проект „Демократично училище“ не 

показват устойчивост на една от заложените цели в проекта - „Утвърждаване на училища-

модели, които ще служат като пример за подражание за други училища и чрез които ще се 

популяризират опитът и резултатите от проекта“. Резултатите от област „Управление на 

институцията“ доказват добра, но не много добра степен на изпълнение на държавните 

образователни стандарти, регулиращи тази част от дейността на училищата. 
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Диаграма 66. Честота на проявление на силни страни в дейността на училищата, 

участвали в проект за демократично управление в област „Управление на институцията“  

Общият извод от обобщените данни за силни страни в дейността на детските градини 

и училищата в двете области на инспектиране е, че в институциите се развиват политики 

и практики за поддържане на позитивна дисциплина и изграждане на позитивна среда, 

осъществяват се дейности за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането 

от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст и се осигуряват условия за подкрепа на личностното развитие на 

децата и учениците, които допринасят за развитието на качеството на образование. 

2. Насоки за подобрение в дейността на детските градини и училищата 

Идентифицираните  насоки отразяват степента на изпълнението на държавните 

образователни стандарти, като се определят аспектите в дейността на образователните 

институции, които се нуждаят от подобрение.  В насоките за подобрение, определени от 

инспектиращите екипи, преобладават проследяването на напредъка на учениците и 

оценяването на резултатите от обучението. Изведена е необходимостта за подобряване на 

работата с учениците за проследяване нивото на усвояване на компетентностите у 

учениците, резултати от държавни зрелостни изпити, външни оценявания, олимпиади, 

състезания, конкурси и осигуряване на прозрачност и обективност на оценяването в 

училище. Дефицити са отчетени в работата на инспектираните институции относно 

ефективността на взаимодействие за личностното развитие на учениците.   
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В област „Управление на институцията“ насоките се отнасят предимно към 

подобряване на уменията в областта на стратегическия мениджмънт и придобиване на 

компетентности за разработване на документи, отразяващи спецификата на институцията, в 

изготвянето на които да се включи екипът на училището. В инспектираните училища трябва 

да се положат усилия за създаване на условия за развитие на екипната работа, 

професионален диалог и лидерство в цялостната дейност на училищата. Дефицити са 

отчетени при модернизирането и функционалността на физическата среда в училищата. 

Училищата следва да създадат механизми за ефективно взаимодействие с родителите.  

Трите най-често извеждани насоки за подобрение на ниво индикатор показват най-

голямо проявление в област „Образователен процес“, като във всички видове институции се 

наблюдава пълно съвпадение на два индикатора „Развитие на уменията за работа в екип“ и 

„Развиване на умения у децата/учениците за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване“. В училищата се наблюдава съвпадение и при  третия най-често 

повтарящ се индикатор “Прилагане на разнообразни видове и форми за оценяване в училище”. 

В дейността на детските градини другият най-често извеждан индикатор като насока за 

подобрение е “Осигуряване на допълнителни средства за развитието на детската градина”.  

Обобщени данни за насоки за подобрение по видове училища и детски градини  

Образователен процес  

В инспектираните 39 детски градини с най-голяма честотност се открояват 

индикаторите „Развитие на уменията на децата за работа в екип“ (в 74% от детските градини) 

и „Развиване на умения у децата за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване“ (в 

49% от детските градини). 

В област „Образователен процес“ по честота на проявление в низходящ ред, като 

насоки за подобрение  в детските градини, са изведени резултатите от участията на децата в 

конкурси и състезания – 16 детски градини, използване на подходящи и разнообразни 

методи, подходи, техники и технологии на преподаване – в 9 детски градини, ефективност на 

взаимодействието за личностно развитие - 5 детски градини, ранно оценяване на развитието 

на детето и на риска от обучителни затруднения – 5 детски градини, създаване на условия за 

удовлетворяване на личностните, образователните и социалните потребности на децата – 5 

детски градини, осигуряване на допълнителна подкрепа – 3 детски градини, осигуряване на 

обща подкрепа – 2 детски градини.    

Изведените насоки за подобрение в дейността на инспектираните училищата 

отразяват специфичната образователна и управленска среда и показват повторяемост отново 

в област „Образователен процес“.  

В инспектираните 29 училища, които не предоставят професионално образование и 
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обучение, общият брой идентифицирани насоки е 90, като направените  в област 

„Образователен процес“ е двойно по-голям от насоките за област „Управление на 

институцията“, които са 46. 

Най-често повтарящите се насоки, давани от инспектиращите екипи, са свързани с:  

развитие на умения у учениците за работа в екип в 72% от институциите; използването на 

подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и технологии на преподаване в 55% от 

училищата; развитие уменията на учениците за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване“ при 48% от училищата (Диаграма № ). И трите насоки са отчетени 

чрез индикатори от област „Образователен процес“, като два от тях измерват критерия 

„Ефективност на взаимодействието за личностно развитие на учениците“. В 11 от 

инспектираните училища са отбелязани дефицити и в прилагането на разнообразни видове и 

форми за оценяване.  

 

Диаграма № “Насоки за подобрение в дейността на училищата без ПОО”  

През учебната 2020/2021 г. са инспектирани 62  професионални гимназии, средни 

училища и обединени училища с паралелки, предоставящи професионално образование и 

обучение и едно спортно училище. В училищата с ПОО са изведени 31 индикатора с 

необходимост от подобрение от двете области, като 13 от тях са от област “Образователен 

процес”, а останалите 18 - от  „Управление на институцията“. 

В 82% от инспектираните институции от този вид като насока за подобрение  е 

определен индикаторът “Развиване на уменията за работа в екип”, в 53% -  индикаторът 

“Развиване на умения у децата/учениците за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване” и в 50% - индикаторът “Прилагане на разнообразни видове и форми 

за оценяване в училище” (диаграма № ).  
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Диаграма “Насоки за подобрение в дейността на училищата с ПОО”  

В 31%  от институциите с честота на проявление се наблюдава индикаторът, 

измерващ  използваните  методи и подходи на преподаване, следван от показаните резултати 

от държавни зрелостни изпити. Една от най-честите констатации на инспектиращите екипи е 

липсата на разнообразие и ефективност в методите на преподаване. В 17% от институциите с 

ПОО  е изведен с насока за подобрение индикаторът “Развиване на уменията за учене”, като 

се идентифицира необходимост от повишаване  на мотивацията на учениците за активно 

включване в образователния процес, развитие на познавателните и аналитичните им 

способности, развиване умение за представяне на собствените постижения“, а с честота на 

повторяемост от 16 %, е изведен за подобрение индикаторът “Формиране и развитие на 

социални и граждански компетентности”. 

В 100% (във всички 6) от училищата, участвали в Проект за демократично 

управление, са направени насоки за развиване на умения у учениците за самооценка, 

самокритичност и самоусъвършенстване и развиване на умения у учениците за работа в 

екип, а в 83% (5 училища) от институциите - за прилагане на разнообразни видове и форми 

за оценяване в училище. В 67%  от училищата (4 училища) са дадена насоки за използване на 

подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и технологии на преподаване. 

От направения анализ на идентифицираните насоки за подобрение във всички видове 

училища и детските градини се налага изводът, че преобладаващите в област „Образователен 

процес“ са свързани с формирането на умения за личностно развитие, за управление на 

собственото образователно и професионално развитие, за формирането и развиването на 

критично мислене, за вземане на решения, за изпълняване на различни роли в екип и поемане 

на отговорност. 

Област „Управление на институцията“ 
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В област „Управление на институцията“ най-често извежданата насока е във връзка с 

осигуряването на допълнителни средства за развитието на детската градина“ (в 56% от 

детските градини), в 10 детски градини са направени насоки за осигуряване на допълнителни 

средства за развитието на институцията и прозрачно управление на бюджета. Индикаторът 

„Публичност на дейността на детската градина“ е изведен като насока в 8 детски градини, а 

индикаторите „Въвеждане на информационно-технологични ресурси в цялостната дейност 

на детската градина“ и „Екипна работа в детската градина“ – в 6. Насоки за подобрение 

относно управлението и развитието на физическата среда, в т. ч.  безопасност и достъпност 

са изведени в 5 детски градини.    

В училищата без ПОО в насоките за подобрение от област „Управление на 

институцията“ липсват ясно очертани повторения на дефицитите. Почти равен брой училища 

(5-6) се нуждаят от подобрение на работата по функционална и модернизирана физическа 

среда, прозрачност на управлението и  подобряване на лидерството в училищната общност. 

В 5 училища следва  квалификацията на педагогическите специалисти да се насочи към 

развитие на професионалните им умения и компетентности за напредъка на учениците. В 4 

училища е изведена насока за подобряване прозрачността при управление на бюджета.   

От област „Управление на институцията“ в училища с ПОО с по-голяма честота на 

проявление са насоките, свързани с лидерството в училищната общност (11% от училищата), 

взаимодействието с родителите (10% от училищата), насоченост на квалификацията на 

педагогическите специалисти към напредъка на учениците и безопасност и достъпност на 

физическата среда в 6% от институциите.  

3. Препоръки 
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В съответствие с определените насоки инспектиращите екипи са дали  препоръки за 

предприемане на конкретни действия за подобряване на качеството на образованието,  

предоставяно от детските градини или училищата.  Методическо подпомагане на училищата 

и детските градини за изпълнение на дадените насоки и препоръки, както и проследяване 

изпълнението им се очаква да се направи от Регионалните управления на образованието, 

които получават всички доклади за резултатите от инспектирането на институциите в 

съответния регион. 

Всички инспектирани детски градини и училища следва да предприемат мерки за:  

1. подобряване на екипната работа на ниво детска градина/училище;  

2. повишаване уменията на учителите за използване на подходящи и 

разнообразни методи, подходи, техники и технологии на преподаване и ефективното им 

прилагане в обучението;  

3. повишаване уменията на учителите да работят в педагогическите 

ситуации/учебните часове за формиране и развиване на умения у децата/учениците за работа 

в екип и за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване.   

В детските градини следва да се подобрят организацията на процесите и резултатите в 

следните дейности:  

 предприемане на действия за подобрение на физическата среда, която да 

осигурява постигане на резултатите в предучилищното образование, особено в сградите на 

адрес, различен от основния, с фокус върху осигуряването на безопасност и достъпност;  

 създаване на условия за въвеждането и да проследяват използването на 

информационно-технологични ресурси в цялостната дейност на детската градина;  

 създаване и поддържане на интернет страница на детската градини, съответно 

да предоставят информация към първостепенния разпоредител с бюджет;  

 извършване на ранно оценяване на развитието на детето и на риска от 

обучителни затруднения, за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие;  

 повишаване информираност и активността на екипите за разработване и 

изпълнение на проекти, национални програми и др., по които детските градини са допустим 

бенефициент/партньор;  

 повишаване на инициативността на екипите за получаване на информация и 

стимулиране на децата за участия в разнообразни конкурси и състезания на регионално, 

национално и международно ниво;  

 повишаване уменията на учителите за работа в разновъзрастови групи и 

прилагането на диференциран подход;  
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 провеждане на съвместни педагогически ситуации, обмяна на добри практики, 

професионални дискусии и извън групата, на която преподават;  

 да се  използват възможностите на културни, научни, обществени институции 

и да се провеждат повече педагогически ситуации и събития извън детската градина.  

В училищата следва да се подобрят дейностите, свързани с проследяване на 

напредъка на и оценяването резултатите на учениците. Учителите следва да прилагат 

разнообразни видове и форми за оценяване. Директорите следва да създават условия за 

включване на членовете на екипа в разработването на документите на училището, като 

спецификата на училището следва да бъде по-добре отразена в стратегическите документи. 

Следва да продължат и да се разширят дейностите за модернизиране на средата.  

 В училища, предоставящи професионално образование и обучение 

инспекторите са дали и други препоръки, свързани с:  

 повишаване на резултатите на държавни зрелостни изпити, особено по 

български език и литература;  

 подобряване на дейностите за социализация и възпитание и придобиването на 

преносими умения – лична мотивация, познавателни и аналитични способности, социални и 

граждански компетентности, лидерство.  

 повишаване ангажираността на родителите и включването им в дейности на 

училището;  

 квалификацията на педагогическите специалисти за повишаване напредъка на 

учениците.  

Екипите на училищата, участвали в проект за демократично управление следва да 

работят:  

 за повишаване на социалните умения на учениците – проектиране на 

собственото образователно и професионално развитие,  

 за формирането и развиването на критично мислене,  

 за вземане на решения,  

 за изпълняване на различни роли в екип и поемане на отговорност.  

 

VII.  Приложения  

1. Списък на инспектираните детски градини училища през учебната 2020/2021 г. 

с оценки от инспекция  

2. Прилагани критерии и индикатори за оценяване на качеството на 

образованието през учебната 2020/2021 г.  


