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ГЛАВА ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ПРЕДГОВОР
Актуалната политика в сферата на образованието и обучението е формулирана в
приоритета „Образование и умения” на визия, цели и приоритети на Националната програма
за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, одобрени с Решение № 33 на Министерския свет от 20 януари
2020 г. Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в
Република България (2021 – 2030) допълва и конкретизира дейностите за осигуряване на
качество на предучилищното и училищното образование. Приоритетите в осигуряването на
качество на образованието са насочени към осигуряване на подходяща и позитивна
образователна среда: съвкупност от условия, фактори и елементи, гарантиращи ефективно
протичане на образователния процес и активно взаимодействие на всички заинтересовани
страни за постигане на устойчивост при функционирането на системата на предучилищното
и училищното образование. Приоритет на образователната система са и компетентностите
на педагогическите специалисти, въвеждането и развиването на иновативни практики,
развиване на специфични компетентности, свързани с гражданското, екологичното,
здравното и интеркултурното образование, фокус към всяко дете и ученик и подкрепа на
личностното им развитие. Те са свързани с повишената отговорност на детските градини и
училищата за осигуряване на качествено образование, прилагайки приоритетите и
политиките съобразно специфичните особености на институцията. В образователните
системи се забелязва засилване на изискването за лична отговорност, което засяга
взаимоотношенията между личността и образователната институция – училището или
детската градина. Наблюдава се и пренасочване от процесите на контрол на образователната
система към консултиране за подпомагане подобряването на резултатите.
Създадената в изпълнение на чл. 274, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно
образование (ЗПУО) администрация – Национален инспекторат по образованието (ПМС №
36 от 13 март 2018 г.), юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерския съвет,
изпълнява стратегическата задача да координира и направлява обществените усилия за подобро качество на образованието. Националният инспекторат по образованието (НИО)
осъществява целенасочени и последователни действия в изпълнение на приоритетите и
стратегическите цели. Поставен е акцент към създаване и развиване на лидерска общност,
която успешно управлява промените, възползва се от възникналите възможности и намалява
възможните рискове. Приоритетните направления са взаимосвързани както помежду си,
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така и с общите национални политики и приоритети, касаещи управлението на качеството в
системата. За преодоляване на слабостите по отношение на качеството на предоставяната
образователна услуга, осъществяваната реформа в образователния сектор продължава при
засилване на фокуса върху усвояване на ключовите компетентности за учене през целия
живот (включително цифрови, езикови, социални) от ранна възраст и същевременно с това
– към формиране на ценности. Качеството на образованието изисква образователна свобода
въз основа на ясни стандарти, но с редовна отчетност за постигнати резултати.
Непрекъснатите дейности и действия за развитие на иновативното и прогресивното
образование чрез оценка на качеството и даване на насоки за подобрения, дават увереност
на екипа от инспектори за правилния фокус на дейностите за постигане на желаните
резултати. Стратегическите приоритети са приложени успешно и водят до ефективно
изпълнение на мисията и визията.
От създаването си НИО изпълнява задачите си като изготви Рамка за инспектиране с
разработени критерии, индикатори, процедури, инструменти и сакала за оценяване, която
апробира в пилотно инспектиране на 71 училища и 17 детски градини в цялата страна. След
анализ на приключилото пилотно инспектиране са предприети мерки за актуализиране и
подобряване инструментите и възможностите на електронната платформа за управление на
инспектирането (ЕСУИ). Направените анализи и проучвания на актуалните изисквания към
оценката на качеството в образованието обосноваха необходимостта от изготвяне на ново
Ръководство за инспектиране и съпътстващите го Наръчник на инспектора и Указание за
директора „Готови за инспекция”.
Във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на COVD-19 екипът на
Националния инспекторат по образованието разработи Указание „Готови за инспекция в
електронна среда и комбинирана инспекция“.
В настоящото Ръководство са отразени промените, наложени от влизането в сила на
Наредба № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата.
2. НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ДЕЙНОСТИ И
ЗАДАЧИ
Националният инспекторат по образованието (НИО) функционира от 2018 година
съгласно Правилник, приет с ПМС № 36 от 13.03.2018 г., изменен с Постановление № 382
от 31 декември 2019 година. Създаването на НИО е част от реформите и иновациите,
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предприети със Закона за предучилищното и училищното образование на национално ниво.
Съчетаването на държавните реформи с иновациите в обучението, управлението на
образователните институции и образователната среда, които осъществяват детските
градини и училищата от 2017 година, обединява ресурсите на системата на всички нива по
вертикала и хоризонтала за осигуряване на високо качество на образованието и равен достъп
до образование. Дейността на НИО се осъществява от 20 държавни служители и служители
по трудово правоотношение. Служителите на НИО изпълняват служебните си задължения
в съответствие с действащото законодателство, Правилник за устройството и функциите на
национален инспекторат по образованието, правилата за вътрешния трудов ред,
длъжностната си характеристика и други административни актове.
Мисия на НИО: Инспектирането - инструмент за позитивна мотивация при
повишаване качеството на образованието
Визия: Утвърждаване на НИО като новаторска, мотивираща, креативна, позитивна
държавна администрация за подкрепа, развитие и устойчивост на процесите за
осигуряване качеството на предоставяното образование за успешна реализация на
децата и учениците
Отчитайки специфичните особености на външната среда, на политическите, социалните,
икономическите и технологични фактори, Националният инспекторат по образованието си
поставя следните задачи:
✓ развиване на общото разбиране за качеството на образователния процес на всички
участници в системата на предучилищното и училищно образование;
✓ изграждане капацитета на НИО като гарант за качествено оценяване на резултатите от
труда на всички работещи в системата на предучилищното и училищното образование;
✓ осигуряване на диференцирана обратна връзка за публичност и информиране на
учениците, родителите, училищата, детските градини и заинтересованите страни за
качеството на образователния процес във всяка образователна институция;
✓ експертно анализиране и оценяване на качеството на предоставяното образование в
детските градини и училищата за формиране на образователни политики.
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Националният инспекторат по образованието изпълнява своите задачи чрез няколко
основни дейности:
1. ежегодна подготовка на НИО за изпълнение на дейностите по инспектиране на
училища и детски градини;
2. създаване на нагласа и предварителна подготовка на институциите в системата на
предучилищното

и

училищно

образование

за

оценка

на

качеството

на

предоставяното образование;
3. осъществяване на инспекции на училищата и детските градини по план за всяка
учебна година;
4. управление на качеството в НИО.
3. ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
Постигането на качество на образованието и неговото непрекъснато усъвършенстване е
основна цел в Закона за предучилищното и училищното образование.
Качеството на образованието е съвкупност от характеристики на образователния
процес, които водят до реализация на целите и политиките, свързани с:
− нивото на знания, умения и компетентности на учениците;
− степента на развитие на личностните качества и социалните компетентности;
− удовлетвореността на потребностите на обществото, родителите и учениците.
Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан
на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения
както в работата на детските градини и училищата, така и в дейността на НИО. То е
цикличен процес, който отчита постигнатия напредък от институциите спрямо набелязаните
цели, информира обществеността относно постигнатите резултати и подпомага
усъвършенстването на дейността на организацията и вземането на управленски решения.
Необходимостта от оценяване на качеството се основава на разбирането, че процеси,
параметри и характеристики, които не се измерват, не могат да бъдат подобрени. Неговото
подобряване е свързано с изготвяне на анализи, базирани на информация и доказателства за
състоянието на осигуреното качество на образование от детските градини и училищата и
тенденциите за неговото развитие. Измерването и оценяването на качеството могат да
предоставят такива доказателства и информация, а последващите анализи позволяват да се
правят сравнения в различен контекст и да се подпомага формирането на образователни
политики.
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Измерването и оценяването на качеството на образованието е системно набиране на
информация и получаване на обратна връзка за качествата и въздействието на дейностите в
образователната институция чрез набор от стандарти. Те са комплексен механизъм, сложна
система за събиране, обработка, обобщаване и анализ на информация. Измерването и
оценяването са целенасочена и непрекъсната процедура, която води до прогноза.
Оценяването е комплекс от измервания, които водят до информационно обезпечаване на
образователния процес и управлението на институциите с обективна, точна, пълна,
систематизирана, достатъчна и надеждна информация. Независимият анализ

на

информацията позволява подкрепа, стимулиране и насърчаване на детските градини и
училища за усъвършенстване, включително чрез мерки за подобряване.
Измерването и оценяването изпълняват определени функции, които са взаимно
свързани:
Информационна функция – дава възможност да се получи актуална, надеждна,
валидна и обективна информация за реалното ниво на осигуреното качество в детските
градини и училищата.
Диагностична функция – оценява силните и слабите страни на обекти и процеси,
напредъкът или отклоненията в развитието им, идентифицира фактори и условия, при които
прилаганите политики и взети решения в институциите довеждат до подобряването,
усъвършенстването и развиването на качеството, очертават се страни от дейността на
институциите, които подлежат на подобрение.
Аналитична функция – необходима е за анализ и прогноза на актуалното състояние и
проблеми на качеството на образование и възможностите за развитие и подобрение, за
анализ на постигнатите резултати в съответствие с предварително планираните цели, за
установяване на причини, които водят до по-ниски резултати, причините за негативни
явления.
Оценъчна функция – оценка на протичащи процеси

и постигнати резултати в

сравнение с установените стандарти.
Ефективността на аналитичната и оценъчната функции зависи от качеството на
информацията, която е събрана, нейната коректност, точност, пълнота, систематичност.
Сравнителна функция – позволява да се съпоставя получената информация за
осигуреното качество на образованието, да се разкриват причинно-следствени връзки, да се
идентифицират комплексни причини, които определят получените (както положителни,
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така и отрицателни резултати) в сравнение с планираното,

ресурсите, условията,

инструментите, които влияят на качеството.
Прогностична функция – състои се в обосноваване на предположения относно
възможни изменения в състоянието на качеството на образование на обектите и процесите
в институциите. Свързана е с предвиждане на бъдещото развитие на детската
градина/училището на база на събраната и анализирана информация и откроени тенденции
и перспективи.
Корекционна функция – предоставя възможност за предприемане на коригиращи
действия за преодоляване на диагностицирани проблеми и отклоненията чрез предоставяне
на препоръки и мерки на детските градини и училищата.
Подпомагаща функция - оказване на подкрепа, помощ и подпомагане на детските
градини/училищата за подобряване на качеството на образование и ефективността на
функциониране на институцията.
Мотивираща функция – измерването и оценката на качеството на образование
въздействат върху рефлексията и нагласите на екипите на детските градини и училища.
Предоставя възможност за максимално използване на добър опит, за активиране на бъдещи
действия към по-добри резултати, както и за избягване на действия, които довеждат до
негативни резултати.
4. ОЦЕНКАТА КАТО МЕТОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО,
ВИДОВЕ ОЦЕНКИ
Управлението на качеството на образование е процес, който изисква непрекъснато
наблюдение и проследяване, за да се очертаят силните страни в дейността на институцията
и области с по-ниска ефективност, които се нуждаят от подобряване. Оценката предоставя
информацията, която е необходима за определяне на текущото състояние и степента на
постигнатото спрямо желаното състояние от институцията. По този начин тя се превръща в
метод за управление на качеството.
Методите за оценка на качеството могат да се класифицират по различни признаци.
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Фигура 1. Методи за оценка на качеството
Концепцията за тоталното управление на качеството (Total quality management – TQM) е
разработена за цялостното управление на организацията с фокус върху качеството на
продуктите/услугите и резултатите чрез непрекъснато подобряване. Основава се на
стандарти, които могат да са вътрешни за институцията или външно приети.
Системата за управление на качеството ISO е съвкупност от норми, насоки и практики
за управление на процеси, разработени от Международната организация по стандартизация.
Стандартите са разработени съгласно постановките на теорията за всеобщ (тотален)
мениджмънт на качеството (TQM), поради което се счита за нейно продължение.
Моделът на EFQM е рамка за управление на качеството, която най-често се използва
в образователните институции. Той позволява на организациите да постигнат напредък, като
въведат измерване и оценяване на постиженията по пътя на трансформацията, което да им
помогне да разберат пропуски и възможни решения. Моделът предоставя възможност за
развитие на организационната култура и въвеждане на иновации. Поставя акцент върху
значението на целите, визията и гъвкавостта на стратегията на организацията за постигане
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на устойчиво развитие, както и фокус и върху лидерството в институцията на всяко ниво на
управление и структура, за да се гарантира ефективността при вземането на решения,
сътрудничеството и работата в екип във всеки етап от дейността на организацията. EFQM е
в основата и на рамката CAF, която НИО прилага за подобряване на качеството в
администрацията. Крайната цел на CAF 2020 е да допринася за „добро управление”,
реформи в публичната администрация и по-качествени услуги за гражданите. Националният
инспекторат по образованието е удостоен със сертификат ЕФЕКТИВЕН ПОТРЕБИТЕЛ НА
CAF.
Системите за мениджмънт на качеството TRQ 0005 („Система за мениджмънт на
качеството. Препоръки за устойчив ръст“) и TRQ 0006 („Система за мениджмънт на
качеството. Ръководство за самооценка”) са разработени от Японския институт по стандарти
(JSA) и се намират във взаимовръзка с модела TQM.
Иновациите са в основата и на модела SD 20000, разработен във Франция, с акцент на
критериите за социалната отговорност на образователните институции пред обществото
относно осигуреното качество на образование. Критериите на проекта SIGMA, разработен
от Британския институт за стандарти (BSI), предоставят възможност за управление на
качеството и устойчивото развитие на организациите чрез измерване на ефективността от
различни перспективи. Фокусират се върху лидерството при прилагането на стратегията и
отговорността на организацията, че всички заинтересовани страни са част от
комуникационния процес за промяна и устойчивост.
Моделите (технологиите, системите) са разработени въз основа на съвременни принципи
и подходи за управление на качеството и прилагат стандарти за оценка.
Идеята за тоталния мениджмънт на качеството се развива непрекъснато, моделите
търпят промяна, развитие и усъвършенстване. Последните акценти в тази посока са
поставени

на

ролята

на

стратегическия

мениджмънт,

устойчивото

развитие,

идентифициране на потребности и очаквания, екипно взаимодействие, вземане на решения
въз основа на данни и анализ.
Законът за предучилищното и училищното образование регламентира два метода
(модела) за оценка на качеството, които се намират във взаимовръзка. В зависимост от
субекта и обекта на оценяване оценката е вътрешна (самооценка) и външна (инспектиране).
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При вътрешната оценка (самооценката) детската градина/училището сами определят
дейностите, процедурите и критериите за измерване и оценка на качеството на
предоставяното от тях образование.
Външната оценка (инспектирането) се осъществява от НИО по критерии и индикатори,
методи и инструменти за инспектиране, утвърдени от директора на НИО. Разработените
критерии и индикатори биха могли да се използват и при самооценяването. Вътрешната
оценка не замества външната и обратно, те са взаимно свързани и се допълват.
5. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОЦЕНЯВАНЕТО
Националният инспекторат по образованието, като институция от публичния сектор,
има възложени обществено значими ангажименти, които предполагат и изискват високо
ниво на отговорност и непрекъснато усъвършенстване, затова ключова цел за организацията
е осигуряване качеството и ефективността на всички нива и процеси в институцията: както
в процеса на инспектиране, така и за качество на поставената оценка от инспекция.
Изпълнява се комплекс от дейности, които най-общо могат да бъдат групирани като мерки
за използване на оценката на външни специалисти, мерки за вътрешен контрол, изпълнявани
от екипа на НИО и мерки, свързани с квалификацията на инспекторите.
А. Външна оценка
1. Външна експертна оценка, базирана на системи за управление на качеството
Внедряване на модел CAF: Резултатите, които се очаква да се постигнат, са свързани с
концепциите за иновации, етика, ефективни партньорства с други организации, социална
отговорност, работна среда на споделени ценности, повишена мотивация и
ангажираност на служителите с изпълнение на целите на НИО и откриване на нови
възможности за по-нататъшно развитие на организацията.
2. Външна оценка от обратните връзки и споделяне на опит:
Провеждане на ежегоден комплексен външен мониторинг на процесите на
инспектиране, изпълняван от външни за НИО образователни експерти.
НИО е член на Международната асоциация на инспекторатите по образование SICI.
Членството в професионалната мрежа дава възможност на инспектори от партньорски
организации да наблюдават процеса на инспектиране в НИО и да споделят своята
експертна оценка за качеството на инспекцията. Партньорските проекти между
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организациите осигуряват участие в сравнителни изследвания, резултатите от които да
послужат за повишаване на качеството на оценяването.
3. Периодична външна оценка на инструментариума за инспектиране (от най-малко
трима експерти). Оценката на всички инструменти, използвани в инспектирането се
прави от външни експерти – социолози, психолози, директори на училища и детски
градини, учители след всеки етап на провеждане на инспектирането: след апробиране на
критериите и индикаторите, след пилотно инспектиране, след всеки цикъл на
национално инспектиране. Направените оценки се използват след анализ за корекция и
подобрение.
4. Непрекъсната обратна връзка от представители на заинтересовани страни. Обратната
връзка се осъществява по време на работни срещи, семинари, конференции и други
форуми, които НИО организира или участва по покана на заинтересованите страни:
родителски организации, регионални управления на

образованието, сдружения на

директори, синдикални организации.
Б. Самооценка
Вътрешен контрол: вътрешни одити, самооценки, периодичен преглед на критериите и
индикаторите:
Периодично провеждане на вътрешен мониторинг на процеса на инспектиране.
Подпомагане процеса на самооценка в НИО чрез внедряване модела CAF за осигуряване
във времето постигане и поддържане на високо ниво на зрялост на организацията,
изразено в основни предпоставки, общи за европейската социално-политическа и
административна култура: върховенство на закона, етично поведение, основано на общи
ценности и принципи като откритост, отчетност, споделяне, многообразие, равенство,
социална справедливост, солидарност, сътрудничество и партньорство.
В. Подготовка на инспекторите:
1. Професионално развитие: споделяне на добри практики между инспекторите по
време на редовните работни срещи. Професионално ръководство на НИО, ясно
фокусирано върху изграждане на култура на организацията за споделяне на общи
демократични ценности и професионална визия;
2. Специално внимание към програмите за подготовка на инспектори: систематично
актуализиране и допълване;
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3. Структурирано надграждане и развитие на знанията и уменията на инспекторите
(специални програми);
4. Продължаваща квалификация на инспекторите;
5. Екипна работа и сътрудничество между екипите: съвместно решаване на казуси;
6. Събиране на данни и провеждане на периодични научни изследвания;
7. Обмяна на професионален опит и добри практики с международни институции,
работещи в областта за оценка и управление на качеството на образованието;
8. Проследяване на въздействието на оценката от инспектирането върху качеството на
образованието.

ГЛАВА ВТОРА: ИНСПЕКТИРАНЕ
1. ИНСПЕКТИРАНЕ - СЪЩНОСТ, ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ
Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на
качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен
момент на дейността им и определяне на насоките за подобряване.
Инспектирането се осъществява при последователно и целенасочено взаимодействие и
сътрудничество на всички участници в образователния процес и заинтересовани страни.
При осъществяването му се спазват следните принципи:
➢ Законосъобразност – осъществяване на наблюдения, анализ и оценка в зависимост
от установените норми, правила, стандарти.
➢ Независимост – във всички дейности на инспектирането, инспекторите трябва да
бъдат независими от лични, външни или организационни обвързаности.
➢ Ефективност и ефикасност – достигане на целите на инспектирането при спазване
на поставените срокове и оптимално използване на ресурсите.
➢ Обективност – обективна оценка на състоянието на детската градина/училището с
посочени силни страни и дейности, които се нуждаят от подобрение на база на
безпристрастно интерпретиране на информация, оценяване въз основа на
утвърдените стандарти за качество.
➢ Прозрачност – на интернет страницата на НИО се публикуват:
-

списъците на институциите, в които ще де провеждат инспекции, Ръководството за
инспектиране, Указанията „Готови за инспекция“/„Готови за инспекция в електронна
среда и комбинирани инспекции“, критериите и индикаторите за инспектиране и друга
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актуална информация, свързана с инспектирането. Участниците в инспектирането са
информирани за методите и инструментите за инспектиране.
➢ Самоусъвършенстване – усъвършенстване на критерии и индикатори за
инспектиране в зависимост от променени политики и условия на външната среда.
➢ Партньорство

–

привличане

на

учениците,

родителите,

педагогическите

специалисти, директорите, непедагогическия персонал и заинтересованите страни в
процеса на инспектирането, като се проучват техните мнения и предложения относно
дейността на институцията.
➢ Защита на данни – събиране и обработване само на данни и информация, които са
необходими за определяне на оценката и насоките за подобрение, при спазване на
действащото законодателство.
Инспектирането осигурява информация относно:
− ефективността на съществуващите структури и процеси в детските градини/училищата;
− въздействието на прилаганите от детските градини/училища образователни политики,
държавните образователни стандарти (ДОС) и други регламенти;
− качеството на образователния процес и степента на постигане на очакваните резултати;
− възможностите на образователната система да се подобрява и усъвършенства;
− ефективността на механизмите за независима външна оценка.
Инспектирането на детските градини и училищата в системата на предучилищното и
училищното образование се осъществява чрез извършване на инспекция от Националния
инспекторат по образованието.
Инспектирането се организира и провежда съобразно изискванията на държавния
образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата (Наредба № 18
от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата, Обн. ДВ. бр.77
от 16 септември 2021 г.).
Целта на инспектирането е постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на
качество на предоставеното образование за успешна реализация на децата и учениците.
Инспектират се всички дейности, осъществявани от детската градина или
училището.
Инспектирането протича по начин, който не нарушава дейността на детската
градина/училището.
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При извършване на инспектирането се отчита влиянието на външната среда за
постигане целите на детската градина или училището.

Фигура 2. Инспектирането като комплекс от дейности

Набирането на информацията, въз основа на която се определя оценката в
съответствие с определените критерии и индикатори, се осъществява чрез различни методи.

Фигура 3. Методи за оценка
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По време на инспектирането се проучва и анализира информация от документи на
детската градина/училището, портфолиото на институцията и интернет страницата ѝ.
Провежда се наблюдение на детската градина/училището и на образователен процес в тях.
Чрез метода анкетиране се изследва мнението на участниците в образователния процес за
осигуреното качество на образованието чрез предварително утвърдени въпросници. Чрез
провеждане на срещи с фокус-групи 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 в Електронната система за управление на инспектирането.
Обективността на оценяването на качеството на образованието се гарантира с
разработени и утвърдени ясни и измерими критерии и индикатори за инспектиране.
Критериите за инспектиране на детската градина и училището са признаци и/или
правила за оценка на областите за инспектиране на образователната институция. Критерият
е белег, отличителен признак за оценка във формален и съдържателен план.
Индикаторите за инспектиране на детската градина или училището показват степента,
в която са изпълнени критериите за инспектиране от дадена област. Те са количествени или
качествени фактори, които позволяват измерване на постижение и/или оценка на
функционалното качество на детската градина/училището по зададените критерии.
Предполагат събиране на достатъчно количествени и качествени данни, позволяващи
проследяване на изпълнението на конкретни дейности и постигане на дефинираните
резултати на различни нива чрез обобщаване на информация от разнообразни източници.
Измерването на стойностите на критериите и индикаторите се осъществява с набор от
инструменти, при отчитане спецификите и влиянието на външната среда, в която
функционира образователната институция.
Индикаторите биват следните типове:
-

Първични, количествени и качествени индикатори за наличие на образователна
политика, съотнесена към ЗПУО и съпътстващите го ДОС. Това са индикатори,
отчитащи педагогическото (субект – субектното) взаимодействие на всички нива в
образователният процес.

-

Индикатори за начина, по който образователната институция (детска градина и
училище) прилага националната образователна политика: подходи, технологии

и
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форми на взаимодействие с всички участници в образователния процес, отчитайки
спецификата на образователната среда. Това са индикатори за изпълнение.
-

Индикатори за ефективността на провежданите в детската градина/училището
образователни политики, спрямо целите в стратегията за развитие. Това са индикатори
за резултат.
За всяка област за инспектиране директорът на НИО утвърждава със заповед критерии

за инспектиране и индикатори към всеки от тях, които се прилагат не по-рано от началото
на предстоящата учебна година след утвърждаването им.
Ежегодно в срок до 31 август НИО публикува на интернет страницата си утвърдените
критерии и индикатори, по които ще се извършва инспектирането през предстоящата учебна
година.
Оценяването на качеството на образование е сравняване на измерените стойности на
критериите и индикаторите със скала за определяне на степента на изпълнение. Степента
на изпълнение на критериите и индикаторите определя оценката на областта за
инспектиране, а измерването се осъществява чрез предварително определени инструменти.
Цялостната независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската
градина или училището образование съдържа получените качествени оценки на областите
за инспектиране, посочени в Наредба № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на
детските градини и училищата – „Образователен процес“, „Управление“, „Институционална
среда“.
Измерването и оценяването на качеството на образованието се превръщат в технология
за добро управление и механизъм за влияние и корекция върху дейността на институциите
и системата.
В зависимост от целите и организацията инспекциите биват няколко вида.
Първоначални (първични) са инспекциите, при които детската градина/училището се
инспектират за първи път. Всяка следваща инспекция е последваща.
Периодът на първоначалната инспекция обхваща последната приключена учебна година
и текущата учебна година, в която се извършва инспектирането.
Последващата инспекция обхваща периода между последната и настоящата инспекция.
В зависимост от получената най-ниска оценка на област за инспектиране от последната
инспекция детската градина/училището се инспектира в следните срокове:
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•

при много добра оценка – следващата инспекция е пет години след последната
инспекция;

•

при добра оценка - следващата инспекция е след третата до четвъртата година след
последната инспекция;

•

при задоволителна оценка - следващата инспекция е след първата до втората година
от последната инспекция;

•

при незадоволителна оценка – следваща инспекция е след шест месеца до една
година след последната инспекция.

Съобразно условията, в които протичат етапите инспекциите могат да бъдат: инспекция
в реална среда, инспекция в електронна среда и комбинирана инспекция.
При инспекцията в реална среда подготвителният и заключителният етап се провеждат
в електронна среда. В същинския етап инспектираната образователна институция се
посещава от инспектиращ екип, който осъществява наблюдение на институцията,
наблюдение на педагогически ситуации/учебни часове, срещи с представители на
педагогически специалисти, ученици, родители и с екипа за управление.
При инспекция в електронна среда всички дейности от всички етапи се провеждат
изцяло в електронна среда. Тази инспекция се осъществява при прекъсване на
присъственото обучение в училище поради извънредни, непредвидени обстоятелства,
принудителни ваканции от различен характер, епидемична обстановка и др. и провеждане
на обучението на учениците изцяло или частично в електронна среда.
При комбинирана инспекция някои дейности на инспектиращия екип по време на
същинския етап могат да бъдат осъществявани в реални условия, други – в електронна
среда. При този модел в същинския етап наблюдението на учебните часове и наблюдението
на училището се осъществяват присъствено от инспектиращия екип в образователната
институция. По преценка на координатора на инспекцията структурираните срещи може да
се провеждат от инспектиращия екип в детската градина/училището или в електронна среда
след завръщане от посещението на място.
Когато в училището част от паралелките се обучават присъствено, а друга част - в
електронна среда, инспекторите могат да наблюдават учебни часове присъствено и в
електронна среда.
Подготвителният и заключителният етап протичат изцяло в електронна среда.
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В зависимост от продължителността на същинския етап инспекциите могат да бъдат
двудневни и тридневни.
При двудневна инспекция същинският етап протича в рамките на два дни.
Продължителността на същинския етап при тридневната инспекция е три дни.
При инспекции в електронна среда същинският етап би могъл да бъде и попродължителен, но не повече от пет дни. При комбинирани инспекции същинският етап е
с продължителност един ден.
От учебната 2021/2022 г. може да се прилага следният вариант на организация и
провеждане на инспектирането.
За всяка инспекция се определя екип от външни инспектори и координатор - вътрешен
инспектор от НИО.
Координаторът организира и координира цялостното провеждане и отчитане на
инспекцията; отговаря за изготвянето на окончателен доклад от инспекция; осъществява
комуникация с директора на инспектираната институция и инспектиращия екип; изготвя
план-график на инспекцията и план за същинския етап, проект на писмо до директора на
инспектираната институция с приложен доклад от извършената инспекция и резюме на
доклада от инспекция; провежда обучение на кандидати за външен инспектор във втора фаза
на обучението.
Ръководителят на екипа ръководи и участва в инспекцията, в изготвянето на
предварителен и окончателен доклад от инспекцията; поддържа непрекъсната връзка с
инспектиращия екип и координатора на инспекцията и незабавно го уведомява за всички
необходими промени и срещнати затруднения.
За ръководител на инспектиращ екип може да се определи външен инспектор, успешно
преминал продължаваща квалификация – обучение за ръководител на инспектиращ екип и
получил удостоверение.
2. ПОДХОДИ, МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ ПРИ ИНСПЕКТИРАНЕТО
Управлението на качеството на образованието е процес на изследване и целенасочено
въздействие върху елементите на образователния процес и управлението на детските
градини и училищата. Този процес се подчинява на научно-изследователски подходи, които
показват тенденции и причинно-следствени връзки, които стоят в основата на анализа на
резултатите от инспектирането.
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Инспектирането се осъществява чрез следните основни подходи:
Рефлексивен подход
В актуалните документи за развитие на европейското средно образование рефлексията е
изведена с ранг на съществен елемент в структурата на „ключовите образователни
компетенции”, необходими за всеки в обществото на знанието. Рефлексията е процес,
система от рефлексивни процеси, но и специфична (същностна) човешка способност.
Насочена е към собствените мисли, емоционални състояния и действия. Тя е основен подход
в работата на инспектора като изследовател и оценител на качеството в образователната
институция.
Рефлексията е интелектуална процедура, процес,

насочен

към познание на

познавателния процес, осъзнаване на основанията на собствените действия. Рефлексията не
е монолитно и неразчленимо явление, тя съществува в различни модуси и се представя чрез
логическо деление на различни видове: интелектуална рефлексия, личностна,
комуникативна и кооперативна.
Интелектуалната рефлексия се разглежда във връзка с организацията на когнитивните
процеси при преработването на информация. При „мислене за мисленето” инспекторът
осъзнава собствените познавателни действия. Личностната рефлексия се проявява в
усъвършенстване на уменията за самопознание и анализиране на собствените си предимства
и недостатъци. Заставайки от гледната точка на другия, опознавайки и анализирайки
позициите и възгледите му, инспекторът открива ефекта от своите собствени такива.
Комуникативната рефлексия е съставна част на общуването и междуличностното
възприятие, способността на инспектора като индивид да разбира какво мислят другите,
размисъл за другото лице. Кооперативната рефлексия предполага мислено да се поставиш
на гледната точка на другия, за да разбереш по-добре неговите позиции, логиката на
действията му, мотивите за неговото поведение. И съответно заставайки на гледната точка
на другия, опознавайки и анализирайки позициите и възгледите му, да откриеш ефекта от
своите собствени такива.
Рефлексивният подход се проявява 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. Рефлексивният подход реализира контрол върху извършваните
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действия, съотнасянето им с условията и целите на заданието и по този начин осъзнаването
на техните съдържателни основания.
Рефлексивният модел на инспектиране преминава през следните четири стадия:
1. конкретно състояние – актът започва със състоянието на качеството „тук и сега”;
2. рефлексивно наблюдение – действие съпровождано от събирането на данни и
наблюдения относно текущото състояние на качеството
3. абстрактна концептуализация – заключения от анализа, договаряне на оценката;
4. активно въздействие – данните, след като са анализирани, се интегрират в доклад от
инспектиране и препоръки с цел модифициране на поведението за подобряване на
качественото състояние.
Компетентностен подход
Компетентността най-често се свързва със способност, разбирана като можене да се
направи нещо, т.е. умеене, основано на знание. Компетентностите са способности, но не
вродени, а „такива, които са развити чрез качествено учене, в подходяща педагогическа
среда и чрез придобиване на сериозен практически опит“. Компетентностният подход в
инспектирането се свързва основно с поведението на личността на инспектора – не сами по
себе си знания или умения, а подходящи поведения, демонстрирани в конкретни ситуации
по време на провеждане на инспекцията и необходими за постигането на резултати в
конкретната дейност при определената професионална роля.
Знанията на успешния инспектор са информацията и опитът, който притежава по
определени теми, превърнати в разбиране, които използва в различни сфери от живота си.
Нагласата на успешния инспектор е комбинация от емоции, ценности и поведения към
ситуации и хора. Нагласата е резултат от опита и определя поведението на инспектора, но
емоциите и ценностите може да се променят, както и поведенията, които следват от тях.
Умения на успешния инспектор са наборът от способности на база знания, които са
придобити чрез обучения и практика, за да може да се постигнат определени резултати.
Компетентностният подход дава възможност на инспектора да:
1. управлява по-добре изпълнението на ангажиментите си като инспектор, тъй като ще
бъде наясно какво отношение и поведение е необходимо, за да бъде успешен и
ефективен в работата си;
2. поддържа висока мотивацията, удовлетвореността и ангажираността си;
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3. интегрира ефективно компетенциите си с плановете, стратегията, процесите, и
организационните ценности на НИО;
4. идентифицира по-лесно нуждите си от обучение и развитие спрямо описаните
компетенции;
5. участва в процеса на натрупване, съхраняване и развитие на банка от знания и умения
в НИО като предпоставка за нейната успешна работа;
6. синхронизира разбирането си с хората, които оценява, за това какво е необходимо за
по-доброто им представяне.
Процесен подход
Процесният подход е съвкупност от процеси, които се намират във взаимодействие.
Качеството на крайния продукт (дейности, процедури, прилагане на ресурси, похвати на
управление и т.н.) зависи от качеството на съставящите го процеси. Процесният подход в
инспектирането изисква определяне на ключови процеси и цели и позволява те да се
наблюдават, анализират и оценяват в детайли. Той предоставя възможност за установяване
на слабости в работата преди да се е стигнало до негативни крайни резултати. Фокусира се
върху цялостното въздействието на управленските решения на входа, по време на
протичането на процесите в детската градина/училището и на изхода (резултатите от
дейността).
Протичащите процеси в детските градини и училища се проследяват чрез цикъла на
Deming (PDCA): планиране, действие, измерване и оценка; препоръки и мерки за
подобряване на процесите. При инспектирането се изследват и анализират входни данни
(стратегически цели, учебни планове, учебни и други програми, приложени проекти и
програми и т.н.), протичащи процеси (образователен процес), както и изходни данни
(резултати от образователния процес, от взети управленски решения,

от приложени

квалификационни форми за педагогическите специалисти и др.). В рамките на
наблюдението процесите се намират във взаимодействие помежду си, което способства за
цялостна оценка и осъществяване на подкрепа на детските градини/училищата в постигане
на собствените им цели.
Прилагането на процесния подход в инспектирането включва и изследване на влиянието
на факторите на средата, както и изследване на удовлетвореността на участниците в
образователния процес.
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Системен подход
Системният подход е тясно свързан с процесния, тъй като неговата методология за
изследване се основава на разглеждането на процесите, явленията, технологиите като
единно множество от отношения и връзки между тях.
При инспектирането детската градина/училището се разглеждат като съвкупност от
взаимно свързани и взаимно зависими елементи (цели на институцията, задачи и дейности,
които се изпълняват за постигане на целта, разпределение на правомощията и
отговорностите между персонала, методи и технологии на преподаване и учене, подходи на
управление, удовлетвореност на участниците в образователния процес и т.н.).
Системният подход, разглеждан като начин на организиране на процеса на
инспектиране, обхваща всички дейности на детската градина/училището, за да се разкрият
закономерности и връзки и те да се анализират в полза на подобряване на качеството на
образование чрез предоставяне на конкретни насоки. Детската градина/училището се
анализират като система, която функционира и се развива чрез протичащите в нея процеси,
необходими за осигуряването на качествени образователни услуги.
Подход на позитивна мотивация
Мотивацията или подбудата е движещата сила към постигането на определени цели.
Тя включва целева насоченост на поведението и изисква получаването на пряка и
своевременна връзка между целенасочените действия и постигнатите резултати. Крайният
резултат винаги е от субективно значение и има психологическа ценност. Мотивацията
стимулира индивида в неговите усилия към постигането на желаните цели, като най-често
това са успехи, възнаграждения, награди (в спорта), високи постижения, за които се изисква
висока мотивация, но също така и за ежедневни или обичайни дейности към постигането на
определен резултат.
Позитивната мотивация се опира на Теория X и теория Y, създадени и развити от
Дъглас Макгрегър. Теория Y за човешката мотивация се основава на идеята, че хората по
природа са отговорни и трябва да им се има доверие и да се даде на служителите възможност
за креативна изява. Те притежават способността за творческо решаване на проблемите, но
талантите им са не са използвани в достатъчна степен в повечето организации. Ако им се
дадат правилните условия, според създателите на тази теория работниците ще се научат да
приемат отговорността.
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Подходът на позитивната мотивация в контекста на инспектирането предполага
мотивирани, ангажирани и отговорни инспектори, които се стремят да предоставят
положителен пример, добър опит и практики за усъвършенстване на качеството на
образование. Осъществяването на обратна връзка и изследването на удовлетвореността на
родители, ученици и учители от качеството на образование в детските градини и училищата,
както и на служителите в НИО осигуряват подкрепа на институциите и администрацията на
НИО към постигане на високо качество и успех.
В процеса на инспектиране се прилагат различни методи, които имат за цел да
изследват обектите на инспекция. Прилаганите методи в тяхната взаимна свързаност водят
до експертно поставяне на оценка. Те могат да се класифицират в следните основни групи:
-

методи за събиране на информация и обратна връзка - преглед на документи и
портфолио на институцията; наблюдения на детската градина/училището; наблюдения
на процеси (педагогически ситуации и учебни часове); провеждане на срещи (с екип за
управление

на

детската

градина/училището,

педагогически

непедагогически персонал, родители, ученици); анкетиране

специалисти,

(на директора на

институцията, педагогическите специалисти, родители и ученици);
-

методи за измерване на фактическото състояние - регистрация и обработка на
събраната информация; статистически методи, състоящи се в съпоставяне на събраната
информация със стандарти (критерии и индикатори);

- методи за анализ - прилагат се във всеки етап на инспекцията: в подготвителен етап
(анализ на документи от сайта и портфолиото на детската градина/училището; анализ
на въпросници); в същински етап (установяване на релевантността на извлечената
информация по време на подготвителния етап с наблюденията на място - процеси,
информация от проведени срещи, наблюдения на институцията); в заключителния етап
(тълкуване на получените резултати от инспекцията с цел обобщаване и достигане до
изводи).
Инструментите, които служат за обработка на събраната информация и за оценка за
качеството на образование са карти и въпросници.
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Фигура 4. Видове карти като инструменти при инспектирането

Фигура 5. Видове въпросници като инструменти при инспектирането

3. ОБЛАСТИ, КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ
Съгласно Наредба № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските
градини и училищата областите на инспектиране са:
-

„Образователен процес“;

-

„Управление“;
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-

„Институционална среда“.
Областта

„Образователен

процес“

включва:

резултатите

от

обучението,

ефективността на взаимодействието и прилагането на компетентностния подход в процеса
на обучението, на възпитанието и социализацията, на управлението на класа и групата, на
оценяването, на осигурената подкрепа за личностно развитие и на екипната работа между
учителите и другите педагогически специалисти за индивидуалния напредък на всяко дете
и ученик.
Областта „Управление“ включва: управление на човешките ресурси, в т.ч.
ефективност на квалификациите, атестиране на педагогическите специалисти, управление
на

финансовите,

информационните

и

технологичните

ресурси,

управление

на

партньорствата за развитие на детската градина или училището за повишаване резултатите
от образователния процес, както и ефективно лидерство.
Областта „Институционална среда“ включва: физическа среда и информационно и
библиотечно осигуряване на училищата и детските градини, развитие на организационната
култура на детската градина или училището, развитие на среда за подкрепа и ефективно
взаимодействие между всички участници в образователния процес и с всички
заинтересовани страни, както и удовлетвореност на участниците в образователния процес.
Областите,

критериите,

индикаторите,

подиндикаторите

и

инструментите

за

инспектиране са представени в Приложение №1.
ОБРАЗОВАТЕЛЕН
ПРОЦЕС

УПРАВЛЕНИЕ

ИНСТИТУЦИОНАЛНА
СРЕДА

1. Ефективност на
взаимодействието в
процеса на обучение

1. Стратегическо
управление и лидерство

1. Управление и развитие
на физическата среда

2. Прилагане на
компетентностния
подход в процеса на
обучение

2. Оперативно управление

2. Библиотечноинформационна
осигуреност и учебни
ресурси за осигуряване
на образователния процес

3. Прилагане на
компетентностния
подход при
възпитанието и

3. Управление на
човешките ресурси

3. Развитие на
организационната
култура на училището
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социализацията на
децата/учениците
4. Прилагане на
компетентностния
подход за осигуряване
на подкрепа за
личностно развитие на
децата и учениците

4. Управление на
финансовите ресурси

4. Развитие на среда за
подкрепа и ефективно
взаимодействие между
всички участници в
образователния процес и
с всички заинтересовани
страни

5. Прилагане на
компетентностния
подход в процеса на
оценяване. Резултати от
обучението

5. Управление на
информационнотехнологичните ресурси

5. Удовлетвореност на
участниците в
образователния процес

6. Управление на
партньорствата за
развитие на училището

Фигура 6. Области и критерии на инспектиране
В областта “Образователен процес” се оценяват следните критерии:
1. Ефективност на взаимодействието в процеса на обучение;
2. Прилагане на компетентностния подход в процеса на обучение;
3. Прилагане на компетентностния подход при възпитанието и социализацията на
децата/учениците;
4. Прилагане на компетентностния подход за осигуряване на подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците;
5. Прилагане на компетентностния подход в процеса на оценяване. Резултати от
обучението.
При оценяването на критерия “Ефективност в процеса на обучението” се проследява
доколко планирането, организацията на обучението и начинът на преподаване допринасят
за постигането на очакваните резултати и дават възможност за проследяване на
постиженията на децата/учениците. За да бъде високо оценен този критерий планирането на
обучението, организацията на педагогическата ситуация/учебния час, ефективното
управление на групата/класа следва да мотивират децата /учениците следва да осигуряват
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позитивна и подкрепяща среда, в която се прилагат иновации, диференциран подход и
интегрирано междупредметно взаимодействие.
При оценяването на критерия “Прилагане на компетентностия подход в процеса на
обучение” се проследява формирането и развитието на езикова, дигитална и
предприемаческа компетентност, както и придобиването на STEM-умения. За да бъде
високо оценен този критерий в институцията следва да е развита езикова култура, която да
подпомага децата и учениците за правилното използване на българския книжовен език.
Учителите следва да развиват у децата и учениците умения за безопасна работа в дигитална
среда за търсене, намиране, обработване и оценяване достоверността на информация и
данни. Дейностите в педагогическата ситуация/учебния час следва да развиват практически
умения, инициативност, предприемачески дух, творческо и критично мислене у
децата/учениците. Учителите следва да използват иновативни техники и технологии,
разнообразни

образователни

ресурси,

вкл.

дигитални,

които

да

провокират

децата/учениците за установяването на причинно-следствени връзки за изучаваните
процеси и явления и използването на модели за изпълнение на различни образователни
задачи.
При оценяването на критерия “Прилагане на компетентностия подход при възпитанието
и социализацията на децата/учениците“ се оценяват дейностите и резултатите, насочени към
развитие на демократичната култура в институцията, на умения за учене, за работа в екип,
за самооценка и самоусъвършенстване, за здравословен начин на живот и поддържане на
устойчива околна среда. За да бъде високо оценен този критерий създадената култура в
институцията следва да предоставя условия за развитие на гражданските, социалните и
интеркултурните компетентности у децата/учениците. Децата/учениците следва да познават
и прилагат разнообразни стратегии за учене, да притежават умения за ефективно
изпълнение на задачите при екипна работа, да демонстрират умения за представяне на
резултатите от работата си. Педагогическите специалисти следва да формират у
децата/учениците умения за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване, да
познават предимствата на здравословния начин на живот и отговорностите за опазване на
околната среда.
При оценяването на критерия “Прилагане на компетентностия подход за осигуряване
на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците” се събира информация за
извършеното ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в
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системата на предучилищното образование, екипната работа за осигуряване на обща и
допълнителна подкрепа за личностно развитие. За да бъде високо оценен този критерий
следва дейностите за ранно оценяване, допълнително обучение и консултиране,
логопедична работа, кариерно ориентиране, провежданите занимания по интереси,
поощряването на децата/учениците с материални и морални награди да бъдат с висока
ефективност. Особено внимание се обръща на взаимодействието между педагогическите
специалисти и родителите за ефективна подкрепа за личностното развитие на
децата/учениците.
При оценяването на критерия “Прилагане на компетентностния подход в процеса на
оценяването. Резултати от ученето” инспекторите оценяват ефективността на използваните
видове и форми на оценяване за повишаване на образователните резултати на учениците,
както и на използваните методи за проследяване напредъка на децата/учениците. За да бъде
високо оценен този критерий инспектираните институции следва регулярно да проследяват
напредъка на децата и учениците, вкл. и на тези от уязвими групи и да предприемат мерки
за повишаване на образователните резултати. От особено значение за постигането на
устойчивост или повишаването на резултатите от национални външни оценявания и
държавни зрелостни изпити са използваните стимули на децата/учениците за учене и за
участие в олимпиади, състезания, конкурси и др.
В областта “Управление ” се оценяват следните критерии:
1. Стратегическо управление и лидерство.
2. Оперативно управление.
3. Управление на човешките ресурси.
4. Управление на финансовите ресурси.
5. Управление на информационно технологичните ресурси.
6. Управление на партньорствата за развитие на училището.
При

оценяването

на

критерия

“Стратегическо

управление

и

лидерство”

инспекторите анализират ефективността на стратегическото планиране и комуникацията в
училищната общност за постигане целите на институцията, предприетите мерки за
подобрение, създадените условия за развитие на лидерството. За да бъде високо оценен този
критерий следва екипът на инспектираната институция да е ангажиран с разработването и
изпълнението на стратегията. Споделените ценности и ефективната комуникация относно
дейностите за постигане на целите и осигуряване на качество на образованието следва да
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допринасят за изграждане на доверие и сътрудничество с всички участници в
образователния процес и да осигуряват подкрепа от обществения съвет. В институцията
следва да са създадени условия за развитие на лидерски умения сред педагогическите
специалисти и учениците.
При оценяването на критерия “Оперативно управление” инспектиращият екип
получава информация за създадените организационни структури и оперативното
управление на дейността на институцията, прилагането на принципа на автономия. За да
бъде високо оценен този критерий в инспектираната институция следва да са разработени и
да се изпълняват планове, програми и др., като е осигурен ефективен контрол от
директора/заместник-директора/директорите. Дейността на педагогическия съвет и на
професионалните общности следва да е насочена към изпълнение на стратегията за
развитие. Училищната автономия следва да бъде ясно изразена както в училищните
документи, така и при определянето на профили/професии, учебни планове/програми,
организацията, методите и средствата за обучение.
При оценяване на критерия “Управление на човешките ресурси” инспектиращият
екип проследява прилаганата политика за управление на човешките ресурси, ефективността
на квалификационната дейност, оценяването на постигнатите резултати и атестирането на
педагогическите специалисти. За да бъде високо оценен този критерий дейността на
детската градина/училището следва да е осигурена с необходимите човешки ресурси.
Процесите на координация и субординация, делегирането на правомощия и прилагането на
наставничеството следва да допринасят за привличане, мотивиране и подкрепа на
педагогическите специалисти и непедагогическия персонал. Квалификационната дейност на
педагогическите специалисти следва да бъде насочена към развитие на професионалните им
умения и за повишаване на образователните резултати на учениците, да съответства на
приоритетите, заложени в Стратегията за развитие и да бъде ефективна – педагогическите
специалисти следва да прилагат в пряката си работа придобитите компетентности.
Дейностите по оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти и
непедагогическия персонал, както и атестирането на педагогическите специалисти следва
да допринасят за повишаване на резултатите от дейността на институцията.
При оценяването на критерия “Управление на финансовите ресурси” инспекторите
проучват данни за ефективното и прозрачно управление на финансовите ресурси за развитие
на институцията, осигурените допълнителни средства и средствата за подпомагане на
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равния достъп и подкрепата за личностно развитие на децата/учениците. За да бъде високо
оценен този критерий в детската градина/училището следва да се планират, осигурят и
реализират финансови ресурси за:
- подобряване на физическата среда, транспорт и стипендии на учениците,
библиотечно-информационно обслужване, съвременни дидактически средства;
- материални награди на учениците, дейности по интереси, превенция на
обучителните затруднения, ефективна целодневна организация на учебния ден, ресурсно
подпомагане на деца/ученици със специални образователни потребности, работа с
деца/ученици от уязвими групи.
Екипът на детската градина/училището следва активно да използва възможностите
на проектното и програмното финансиране. Общественият съвет следва активно да
изпълнява своята функция относно целесъобразното управление на финансовите ресурси.
Директорът следва да е осигурил прозрачност на управлението на финансите.
При оценяването на критерия “Управление на информационно-технологичните
ресурси” инспекторите набират информация за осигурените и използвани информационнотехнологични ресурси в образователния процес и в административната дейност. За да
получи този критерий висока оценка педагогическите специалисти следва да прилагат в
образователния процес дигитални образователни ресурси. Участниците в образователния
процес следва да използват възможностите на електронния дневник за администриране,
комуникация и оценяване. За постигането на ефективно административно обслужване е
необходимо да бъде осигурен достъп до безжична интернет мрежа, технологии и софтуерни
продукти. Институцията следва да осигури информация материали, образци на документи,
вкл. и на своята интернет страница.
При оценяването на критерия “Управление на партньорствата за развитие на
училището” се оценява проактивността на директора за установяване на партньорства и
приносът на партньорствата за повишаване на качеството на образованието, работата в
мрежи за продължаващо професионално развитие. За да бъде високо оценен този критерий
следва създадените партньорства и взаимодействието с настоятелството, синдикатите,
професионалните организации, бизнеса и др. да допринасят за повишаване на качеството на
образованието. Съвместните дейности с други институции и работата в мрежи следва да
стимулира прилагането на иновации, обмяната на добри практики.
Областта „Институционална среда“ се оценява със следните критерии:
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1. Управление и развитие на физическата среда.
2. Библиотечно-информационна осигуреност и учебни ресурси за осигуряване на
образователния процес.
3. Развитие на организационната култура на училището.
4. Развитие на среда за подкрепа и ефективно взаимодействие между всички
участници в образователния процес и с всички заинтересовани страни.
5. Удовлетвореност на участниците в образователния процес.
При оценяването на критерия „Управление и развитие на физическата среда“
инспектиращият екип проследява в каква степен физическата среда е достъпна, безопасна,
здравословна, модернизирана и функционална. За да бъде високо оценен този критерий в
институцията следва да бъдат осигурени достъпна архитектурна среда, места и
образователни ресурси за деца/ученици със специални образователни потребности,
видеонаблюдение и пропускателен режим. Децата/учениците следва да имат достъп до
здравно обслужване. Всички помещения, използвани за обучение на децата/учениците
следва да бъдат безопасни, модернизирани, функционални и ергономично оборудвани.
При оценяване на критерия „Библиотечно информационна осигуреност и учебни
ресурси за осигуряване на образователния процес“ се оценяват осигурените среда и ресурси
за библиотечно-информационна обслужване и прилагането на образователни ресурси за
повишаване качеството на образованието. За да бъде високо оценен този критерий в
детската градина/училището следва ефективно да се използват библиотека и/или кътове за
четене. Библиотечното обслужване следва да предоставя широк и актуален набор от
библиотечните ресурси и да дава възможност за използване на пространството за
образователни цели, вкл. и за самостоятелно учене.
При оценяването на критерия „Развитие на организационната култура на детската
градина/училището“ се взима предвид умението на екипа да управлява промяната за
развитие на институцията, изградената ефективна среда и политиката за предотвратяване на
тормоза, насилието и преждевременното напускане на училище. Анализират се резултатите
от дейностите за популяризиране на институцията. За да бъде високо оценен този критерий
е необходимо в институцията да е изградена култура за приемане на промяната и споделяне
на общи ценности за осигуряване на позитивна среда, част от които са и приетите символи
и ритуали. Екипът следва да притежава умения са управление на конфликтите, както и
успешно да противодейства на прояви на насилие, тормоз, проблемно поведение.
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Училищните политики за превенция, интервенция и компенсиране на отпадането от
образователната система следва да бъдат ефективни, като е осигурено взаимодействието с
широк кръг заинтересовани страни. Екипът на детската градина/училището следва да
популяризира дейността си чрез всички възможни медии и канали.
При оценяването на критерия „Развитие на среда за подкрепа и ефективно
взаимодействие между всички участници в образователния процес и с всички
заинтересовани страни“ се взимат под внимание създадените условия за ефективно
взаимодействие между педагогическите специалисти, родителите, учителите, директора.
Анализира се ефективността на взаимодействието на институцията със заинтересованите
страни. За да бъде високо оценен този критерий е необходимо в детската градина/училището
да бъдат създадени благоприятни и здравословни условия за обучение и труд, за учене един
от друг, за взаимодействие с родителите. Психолог/педагогически съветник следва да
консултира, подпомага и подкрепя всички участници в образователния процес. Детската
градина/училището следва да провеждат съвместни инициативи със заинтересованите
страни и те да участват в процеса на осигуряване на качеството на образованието.
Институцията следва активно да включва в дейността си медиатори, социални работници и
др.
При оценяването на критерия „Удовлетвореност на участниците в образователния
процес“ се изследват създадените условия за развитието на децата/учениците и успешната
професионална реализация на педагогическите специалисти. Оценява се степента, в която
учениците приемат своето училище като желано място и се чувстват добре. За да бъде
високо оценен този критерий е необходимо в училището да бъде въведена практика за
проучване на нагласите и удовлетвореността на учениците, педагогическите специалисти и
родителите. Учениците следва ясно да изразяват принадлежност към училището и
удовлетвореност от осигурените условия за тяхната подготовка за бъдеща реализация.
Педагогическите специалисти следва да бъдат анкетирани относно условията за работа. В
институцията следва да бъдат отличавани тези, които имат принос към качеството на
образованието. Изследването на мнението на родителите за ефективното провеждане на
образователния процес, благополучието на децата/учениците и бъдещата им реализация
следва да бъде регулярна практика.
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4. ОТЧИТАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА
При извършване на инспектирането се отчита и влиянието на външната среда за
постигане на целите на детската градина или училището. Те могат да са благоприятни или
неблагоприятни (рискови), като и в двата случая предоставят информация за влиянието им
върху качеството на образование в институцията.
Информацията, чрез която се определят факторите на външната среда, се набира чрез:
1. преглед на интернет страницата и портфолиото на образователната институция;
2. събиране, проучване и анализ на документи и информация (от инспектираните детски
градини и училища, обратна връзка от заинтересованите страни, др.);
3. провеждане и анализ на анкетни проучвания чрез предварително разработени въпросници
(за директор, педагогически специалисти, ученици и родители);
4. изслушване и проучване на мнението на представители на учениците, на родителите, на
педагогическите специалисти, на непедагогическия персонал, на екипа за управление на
инспектираната институция и други заинтересовани страни;
5. наблюдение на детската градина/училището;
6. наблюдение на образователния процес;
7. проучване на други източници (интернет страница на община, периодичен печат и др.).
Факторите могат да бъдат разделени на:
1. Демографски: външна и вътрешна миграция, в това число сезонна трудова миграция,
механично движение и механичен прираст на населението, брой на децата и учениците,
подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование; дял на деца/ученици
в институцията от различни етноси и групи и др.
2. Икономически: жизнен стандарт и

трудовата заетост, развитие на устойчива

икономика, обвързаност между образователната система и пазара на труда, излишък или
недостиг на учители по определени предмети на регионално ниво и/или институции;
заплащането на труда на педагогическите специалисти в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, финансовата подкрепа от заинтересовани
страни и неправителствения сектор.
3. Социални: социална политика за осигуряване на равен достъп до образование и
повишаване на посещаемостта на децата/учениците, социален статус и стандарт на живот
на семейството; влияние на

домашната и социалната среда

върху възпитанието на

децата/учениците, социални различия между децата/учениците; нагласи на родителите към
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образователния процес, значимост на институцията в живота на общността., етнически,
религиозни и езикови различия, нагласи за провеждане на обучение в хомогенни групи и
класове, наличие на условия за вторична сегрегация и сформиране на разновъзрастови групи
и смесени класове, на групи и класове с брой деца/ученици под нормативно определения
и др.
4. Образователни: образователни постижения и компетентности на децата/учениците
при постъпване в училище: готовност за училище, дигитализация

на образователния

процес/ обучение в електронна среда и др.
5. Институционални: местоположението на образователната институция, образователна
инфраструктура; осигуряване на

равен достъп до образование и повишаване дела на

записаните в предучилищното образование чрез премахване/частично заплащане на таксите
за

детска

градина;

конкуренция

между

образователните

сътрудничество/наставничество чрез мрежи, взаимодействие

институции;

онлайн

между институциите на

национално ниво в системата на предучилищното и училищното образование с
териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местно самоуправление,
ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците
и служителите и на работодателите.
6. Технологични: технологична инфраструктура, включително интернет свързаност на
населеното място; инвестиции и предоставяне на информационно-технологични ресурси,
очаквания и нагласи на новото дигиталното поколение и на родителите към използваните в
институциите информационни и комуникационни технологии и дидактически модели.

5. ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСПЕКТИРАНЕТО (ЕСУИ)
Националният инспекторат по образованието създава и поддържа електронна
система за управление на инспектирането (https://insp.mon.bg).
За всяка инспектирана институция в ЕСУИ е налична информация в следните
раздели:
Начало - съдържа обща информация.
Инспекции - налична заповед за инспекция, като прикачен файл, времеви диапазон
на инспекцията и информация за инспектиращия екип, план-график на инспекцията.
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Попълване на карти - в този раздел могат да се създават и попълват карти за оценка
по всички области на наблюдение от всички заинтересовани лица в процеса, които имат
съответните нива на достъп съобразно функцията/длъжността си.
Портфолио - съдържа статически данни, прехвърлени от Националната електронна
информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО) в момента
на откриване на инспекцията и допълнени в свободни полета от инспектираната институция
по следните теми в следните менюта:
•

Данни за училището

•

Данни за персонала

•

Данни за учениците

•

Резултати от външно оценяване (ВО)/държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

•

Документи

•

Други документи

Опис на документите, които следва да са прикачени в последните две менюта е
наличен в указанието “Готови за инспекция”, „Готови за инспекция в електронна среда и
комбинирана инспекция“, както и по-долу в т. 9 „Участие на екипа на детската
градина/училище в инспекцията“.
Резултати - разделът съдържа обобщена формираните оценки по области, критерии
и индикатори за инспектиране, обобщена информация за процентното изпълнение на всеки
индикатор и сравнителни графики по области и критерии.
Достъпът до ЕСУИ за всички потребители се осъществява с потребителско име и
парола. Достъп до ЕСУИ за целите на инспектирането имат: администраторът на НИО;
координаторите на инспектиращи екипи, служители в НИО, външните инспектори
(ръководител и членове на инспектиращ екип, кандидати за външен инспектор, участващи
във втора фаза на обучението) и директорите на инспектираните институции.
Директорът влиза в системата чрез потребителското име и паролата за достъп до
Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното
образование (НЕИСПУО), където работи в следните раздели от основното меню:
В раздел „Нова инспекция“ директорът вижда заповедта за инспекция, началната и
крайната дата на инспекцията, името на координатора на инспектиращия екип и имената на
външните инспектори.
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В раздел „Портфолио“, в рубриките „Данни за училището“ и „Данни за персонала“
са визуализирани пренесените статистически данни за детската градина/училището от
НЕИСПУО. Информацията в свободните полета трябва да се попълни в пълен обем от
директора на образователната институция.
В раздел „Портфолио“, в рубриката „Резултати от ВО/ДЗИ“ директорът попълва
цялата информация, която е приложима за институцията.
В свободните полета директорът попълва изискваната информация в пълен
обем във всички раздели и подраздели.
В раздел „Портфолио“, в рубриката „Документи“ се прикачат документите, описани
в указанието “Готови за инспекция”, „Готови за инспекция в електронна среда и
комбинирана инспекция“. В Електронната система за управление на инспектирането е
допустимо да се прикачват документи със следните формати - PDF, DOC, DOCX, XLS,
XLSX, без необходимост да бъдат сканирани.
В раздел „Портфолио“, в рубриката „Други документи”, се прикачат допълнителни
документи, които са приложими за инспекцията. В тази секция се качват и всички
документи, които следва да са на интернет страницата на институцията, съгласно
нормативните изисквания, ако инспектираната институция не поддържа такава.
В раздел “Попълване на карти” се генерират и запазват резултатите от
картите/въпросници на всички участници в процеса на инспектиране.
Директорът организира и отговаря за качването на документите в ЕСУИ, генерира и
изпраща за попълване картите/въпросници от педагогическите специалисти, родителите и
учениците и попълва картата/въпросник за директор.
В случай че изпращането на въпросници за родители и/или ученици по
електронна поща е невъзможно, директорът избира и прилага един от двата варианта:
Вариант 1
Въпросниците за родители и/или ученици се разпечатват на хартиен носител от
ЕСУИ и се предоставят на възможно най-голям брой ученици и родители с указан срок за
попълване. Попълнените въпросници се събират

в посочения срок. Попълва се

информацията от всеки въпросник в ЕСУИ, съобразно срока, посочен в писмото на
директора на Националния инспекторат по образованието и при спазване анонимността на
респондентите.
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Вариант 2
Въпросниците за родители и/или ученици се изпращат на служебно създадени
електронни адреси. Организира се среща в училището за родителите и учениците (отделно
за родители, отделно за ученици), на която се разясняват въпросите от анкетата с помощта
на медиатор от общността (ако е необходимо). Отговорите се попълват в служебните
електронни адреси с помощта на упълномощено от него лице.
И в двата варианта директорът осигурява анонимност при попълването на
въпросниците.
При възникнали технически проблеми и невъзможност да се изпълни нито един от
предложените варианти директорът се обръща към ръководителя на инспектиращия екип.
Когато в училището има и подготвителни групи, директорът организира изпращане
на различни въпросници за родителите на деца в подготвителните групи и на родителите на
ученици в училището.
След попълване на въпросниците е необходимо те да бъдат завършени и едва тогава
резултатите постъпват и се отразяват в ЕСУИ. При постъпване на резултати от въпросници,
системата приема, запазва и отчита отговорите в обобщените резултати без да запазва
електронния адрес, от който постъпват резултатите. Това гарантира анонимността на
подателите.
6. ПОДБОР НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В
ПЛАНА ЗА ИНСПЕКЦИИ
За осигуряване на оптимален обхват на инспектираните институции се прилагат
принципи и методи за подбор за включване в плана за инспекции за предстоящата учебна
година. Принципите са: териториален, вид на инспектираната институция, комбиниран,
възлагане от министъра на образованието и науката и от Министерския съвет, заявление от
директора на детска градина/училище за инспектиране.
При подбор на детски градини и училища се прилага и методът “анализ на риска”.
При териториалния принцип институциите за инспекция може се подбират на ниво
населено място, община, административно-териториална област, район на планиране.
Детските градини и училищата могат да бъдат подбирани и по вид средищни/защитени, общински, частни, държавни. Училищата могат да бъдат подбирани в
зависимост от това дали са специализирани, неспециализирани, специални, иновативни.
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Възможно е прилагането на комбиниран принцип, при който институциите за
инспекции се подбират по вид и на териториален принцип.
Министърът на образованието и науката и Министерският съвет може да възлагат на
директора на НИО дейности по инспектиране на детски градини и училища по определен
обхват.
Директорът на детска градина/училище може да заяви желание за провеждане на
инспекция. Необходимо е да подаде заявление до директора на НИО, като мотивира
необходимостта от провеждането на инспекцията. Заявлението се подава до края на м. юли,
за да може да се анализира възможността за включване в годишния план за инспекции.
Методът “анализ на риска” е част от процеса на управление на риска. Анализът на
риска включва разглеждането, както на причините и източниците на риск, така и факторите,
които могат да повлияят върху последствията и вероятностите от възникване на рискова
ситуация. Рисковите фактори сами по себе си не означават, че детската градина или
училището не предоставят качествено образование, но те увеличават вероятността това да
не се случи.
За идентифицирането на рисковите фактори в преподаването и организацията на
дейността на детската градина/училището се използват източници на информация, които
могат да бъдат данни за минали периоди, натрупан опит, обратна връзка, наблюдение,
анализи, експертна оценка. Анализът на въздействието на тези фактори допринася за
определяне нивото на риска, което е решаващо за включване в плана за инспекции.
Външната оценка е инструментът, с който се въздейства на рисковите фактори. Чрез
инспекцията ще се установят приоритетите на въздействие върху риска и необходимите
потребности от развитие, ще бъдат предоставени насоки за подобрение на определени
дейности. Инспекторите ще подпомогнат екипа на детската градина/училището да
управлява по-добре рисковите фактори и да минимизира техните последици, като
предостави конкретни мерки и последователност на действията.
За прилагането на метода “анализ на риска” Националният инспекторат по
образованието разработва модел, съдържащ следните основни критерии:
- оценка от предишна инспекция;
- специфика на детската градина/училището (концентрация на деца и ученици от
уязвими групи, разновъзрастови групи, смесени паралелки, с брой деца/ученици под
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нормативно определения, дял на ученици, повторно записани в същия клас поради слаб
успех и др.);
- трайно ниски образователни резултати и ниски резултати от национални външни
оценявания/държавни зрелостни изпити през последните 4 години;
- дял на завършилите средно образование спрямо общия брой зрелостници;
- информация за състоянието на детските градини и училищата;
- резултати от вътрешната оценка (самооценка) на качеството на образованието (след
влизането в сила на Наредба за управление на качеството в институциите)
Списъците на детските градини и училища, които ще бъдат инспектирани се
публикуват периодично на интернет страницата на НИО.
7. ИНСПЕКТИРАЩ ЕКИП
1. Инспектиращ екип
За извършване на инспекция на детска градина или училище директорът на НИО
определя със заповед инспектиращ екип. За ръководител на инспектиращ екип може да бъде
определян вътрешен инспектор от НИО или външен инспектор. Координатор на
инспектиращия екип е инспектор от НИО.
Вътрешните инспектори са държавни служители в НИО, а външните инспектори се
определят за всяка конкретна инспекция от наличната база данни на успешно завършилите
обучение.
Изборът на външен инспектор е в зависимост от вида и спецификата на инспектираната
институция, от придобитото висше образование по специалност от професионално
направление, съответстващо на съдържанието на предучилищната и на училищната
подготовка и от професионалния му опит. КИ
Директорът на НИО отправя покана за участие в инспектиращ екип до външните
инспектори (ръководител и членове на инспектиращ екип). В определения в поканата срок
те следва да заявят участието си в конкретна инспекция в електронната платформа на
интернет страницата на НИО. След одобрение ръководителите и членовете на
инспектиращия екип получават автоматично потвърждение на посочените от тях
електронни адреси. Включените в заповедта за инспекция външни инспектори получават
достъп до ЕСУИ и план-график за инспекцията.
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За ръководител и за член на инспектиращия екип външен инспектор за конкретна
инспекция не може да бъде определяно лице, което:
1.

е заемало длъжност в инспектираната институция;

2.

е съпруг или е във фактическо съжителство, или е роднина по права линия, по

съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до втора степен
включително, с лице, чиято работа е обект на инспектиране;
3.

работи по трудово или по служебно правоотношение на територията на

административно-териториалната област, в която се намира инспектираната институция.
Тези обстоятелства се удостоверяват с декларация.
4.

има наложено дисциплинарно наказание по Кодекса на труда или по Закона

за държавния служител за период една година преди инспектирането.
При съвместната си дейност за постигането на целта на инспектирането екипът
създава и поддържа положителни

взаимоотношения в сътрудничество, основани на

професионално поведение и общува при спазването на етични и нравствени норми, като
зачита и пази авторитета на всички участници.
2. Профил на успешния инспектор
Ролята на инспектора е изключителна важна и отговорна при цялостното, обективно
и добронамерено инспектиране и при определянето на „добавената стойност” на качеството
на образователния процес и на насоките за подобряване на дейностите на инспектираните
институции. Профилът на успешния инспектор се определя от компетентностите (знания,
умения и нагласи), които са необходими и следват спецификата на инспектирането.
Инспектирането е активен процес на професионална рефлексия, при който успешният
инспектор умело прилага елементите на аналитичната и комуникативната компетентност,
на ориентираност към резултата, работа в екип и фокус към клиента, на професионалната и
дигиталната компетентност.
Знания
За постигането на целите на инспектирането е необходимо инспектиращият екип да
прилага професионални компетентности, свързани със знания за нормативната уредба в
системата на предучилищното и училищното образование; за държавните образователни
стандарти, процесите и дейностите в институциите и тяхната логика и за оценяването и
управлението на качеството. Необходимо е инспекторите да притежават знания за
принципите, подходите и методите за провеждане на инспекция; да познават и прилагат
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целесъобразно актуалните критерии, индикатори и подиндикатори за инспектиране и
инструментите за инспектиране; да

приемат и разбират спецификата на детските

градини/училищата и тяхната автономия.
Успешният инспектор осъществява сериозна

подготовка за инспекцията, като

прилагат компетентности за критично мислене и саморефлексия. Запознава се детайлно с
интернет страницата и портфолиото на образователната институция. Събира, проучва и
анализира факторите на външната среда; документите и информацията от разнообразни
източници, свързани с инспектираната институция. Разграничава случаите на противоречие,
непоследователност или непълнота на информацията. Провежда и анализира анкетните
проучвания чрез предварително разработени въпросници (за директор, педагогически
специалисти, ученици и родители), като правилно интерпретира информацията.
Инспектиращият екип идентифицира и задълбочено разглежда противоречията по време на
инспектирането, като се ориентира в тяхната структура и причините, които ги пораждат.
Анализира, синтезира и обобщава събраната информацията от наблюдението на
институцията,

на

педагогическите

ситуации

по

различни

образователни

направления/учебни часове по предмети и от срещите с фокус групите, съотнася я към
критериите и индикаторите в съответните карти. След конструктивен, професионален
диалог и в сътрудничество инспектиращият екип изготвя цялостна независима експертна
оценка на качеството на предоставянето от институциите образование и формулира силните
страни и насоки за подобряване.
Умения
Успешният инспектор трябва да притежава организационни умения за целеполагане,
планиране и постигане на резултати в процеса на инспектиране. Използва и прилага
ефективно умения за класифициране и аргументираност, за да не допуска прибързани,
случайни или субективни заключения. Изслушва и се стреми към обективност на база на
наблюдения и съждения; открива несъответствията и различната гледна точка в
информация. Използва и прилага креативност, гъвкавост и комбинативност при
осъществяването на инспекцията. Инспекторите трябва да притежават развити умения за
устна и писмена комуникация - непринуденост и лекота в общуването. Да използват
подходящи изразни средства; ясно и аргументирано да формулират устно или писмено
описание, съобразено с условията и динамиката на работния контекст. Успешният
инспектор проектира действено-поведенческия и емоционален компонент на критическото
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мислене, като проявява умения за емпатия, за управление на своите емоции и емоциите на
хората, с които работи; поставя се в „обувките на другия”. Цени и уважава човешкото
достойнство и културното многообразие. Инспекторите трябва да изграждат екип, основан
на

уменията

за

сътрудничество,

партньорство

и

толерантност,

прилагайки

компетентностите за работа в екип. Обсъждането на дейностите в екипа и осъществяването
на взаимодействието с фокус групите протича в позитивна работна атмосфера.
Нагласи
В процеса на инспектиране с не по-малка значимост са нагласите и ценностите, които
инспектиращият екип следва и ги прилага в своята дейност. Нагласите за целеполагане и
планиране на дейността, за използване на стратегии за достигане на набелязаната цел и за
изразяване на оценъчно отношение са основополагащи в дейността на инспектиращия екип.
От инспекторите се изисква да спазват моралните принципи за поведение - лоялност,
коректност, честност, безпристрастност, обективност, конфиденциалност, почтеност и
недопускане на каквато и да е проява на дискриминация. Необходимо е мотивацията на
успешния инспектор да е насочена към позитивна нагласа за процеса на инспектирането и
участниците в него. Със своите действия инспекторите трябва да формират увереност и
доверие в екипа на инспектираните институциите. Успешният инспектор трябва да
демонстрира професионално отношение и поведение и да се стреми към висока лична
ефективност и отговорност.
3. Обучение и продължаваща квалификация на инспекторите
За да получат удостоверение за външен инспектор, което позволява включването в
инспектиращ екип, кандидатите за външни инспектори участват в обучение за външен
инспектор, организирано от Националния инспекторат по образованието. Обучението се
провежда в две фази. Първа фаза обхваща теоретична и практическа част, насочени към
придобиване на умения за всяка от дейностите на външния инспектор. Втората фаза
включва усъвършенстване и прилагане в практиката на тези умения. В тази фаза
кандидатите участват в инспекция. Обучението се отличава с висока интензивност,
задълбоченост и актуалност.
Националният инспекторат по образованието организира и провежда обучение за
ръководител на инспектиращ екип. За участие в това обучение може да кандидатства лице,
което притежава удостоверение за външен инспектор. Обучението е изцяло с практическа
насоченост и актуализира уменията за провеждане на инспекция, като ги надгражда с
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придобиване на умения за ръководене на инспектиращ екип. Провежда се в една фаза с
продължителност 16 часа. В малки групи се провежда симулация на
инспектиращ

дейността на

екип за оценка на области за инспектиране и изготвяне на доклад от

инспекция. Използването на индивидуална и екипна работа, на интерактивни методи и
работа по конкретни казуси от практиката на инспектора повишават аналитичните,
дигитални и комуникативни компетентности на кандидатите за ръководители на екип и ги
подготвят пълноценно за управлението на дейностите на инспектиращия екип за
изготвянето на независима експертна оценка на качеството на образование.
Обученията на външните инспектори се провежда съгласно Правила за условията и
реда за провеждане на обучение за външен инспектор, които се публикуват на интернет
страницата на НИО, както и всяка информация, свързана с обучението.
Инспекторите непрекъснато актуализират и задълбочават своите знания за
образователния процес и дейностите по инспектиране чрез продължаваща квалификация и
рефлексия от собствената практика, което е част от тяхното професионално развитие.
Националният инспекторат по образованието организира различни форми на
надграждаща квалификация за всички успешно завършили обучението външни инспектори
– уебинари, електронни обучения (синхронни и асинхронни) и онлайн консултации.
Проследява се развитието на външните инспектори, като се предоставя възможност за
изпълнение на допълнителни дейности при инспекция, осигурява се непрекъсната
професионална подкрепа чрез различни форми на продължаваща квалификация за успешно
прилагане на актуалните методи, подходи, инструменти, критерии и индикатори за
инспектиране.
След анализ на потребностите от продължаваща квалификация ежегодно в НИО се
планират и реализират участия на инспекторите, държавни служители, в обучителни
програми и семинари за развитие на общи компетентности и умения за прилагане на
критично мислене, умения за формулиране на обосновани изводи и препоръки.
Вътрешните инспектори, служители на Националния инспекторат по образованието,
повишават своите компетентности чрез участия в обучения, семинари, конференции,
професионални мрежи, партньорства, електронни/присъствени обучения, уебинари,
електронни модули за самообучение (е-модули), обмяна на опит и добри практики с
чуждестранни партньори и др.
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Инспекторите имат възможност за участие в разнообразни по форма и съдържание
обучителни дейности за придобиване на умения за работа в динамичните условия на
процеса на инспектиране и в условията на интензивна дигитална комуникация. Те се
подготвят за самостоятелно справяне с широк спектър от практически задачи, изискващи
умения за наблюдение, активно слушане, обработка, анализ и интерпретация на данни и
информация, създаване и редактиране на съдържание, използване на различни инструменти
за комуникация и работа в екип, както и за работа в електронна среда. В рамките на
различните видове обучения се усвояват компетентности за обработка и рационално
използване на информация и данни от различни източници в различните етапи от
инспекцията, за установяване на причинно-следствени връзки, за идентифициране на
противоречия и непълнота, възпрепятстващи обективността на оценяването.
8. ПРОТИЧАНЕ НА ИНСПЕКЦИЯТА
Инспекцията обхваща периода между последната и настоящата инспекция.
Инспекцията на детската градина или училището протича в три етапа:
•

подготвителен етап – продължителност до 20 дни;

•

същински етап – продължителност до 5 дни;

•

заключителен етап – продължителност до 20 дни.
Подготвителен етап
Подготвителният етап на инспекцията включва:
1. уведомяване на директора на детската градина и училището за предстоящата

инспекция;
2. предоставяне от детската градина или училището на информация по областите на
инспектиране в случаите, когато не е обществено достъпна или не може да бъде получена
по служебен път от друга институция, за периода, който обхваща инспекцията, както и
съдействие при попълването на въпросници от ученици, учители, родители и други
заинтересовани страни;
3. проучване и анализ на събраната информация с фокус към резултатите от дейностите
на образователната институция и резултатите на учениците;
4. разработване съвместно с директора на детската градина или училището на график за
провеждането на същинския етап от инспекцията.
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В този етап се поставя началото на сътрудничеството и комуникацията между
институцията

и

координатора

на

инспектиращия

екип.

Екипът

на

детската

градина/училището следва да бъде информиран за предстоящата инспекция и нейната цел.
Планират се и се организират дейностите във всички етапи на инспекцията; попълват се
въпросници

от

педагогическите

специалисти,

родители,

ученици,

директор

на

инспектираната институция; създава се организация за провеждане на структурираните
срещи с различните групи в детската градина/училището.
Информацията, която се обработва и анализира от инспектиращия екип на този етап
и служи като база за наблюдение и съпоставка в следващите етапи, се предоставя като данни
и документи от детската градина/училището в портфолиото в ЕСУИ, обобщава се като
резултати от попълнените въпросници за родители, ученици, педагогически специалисти,
директор, събира се от интернет страницата на инспектираната институция и от НЕИСПУО.
Предоставената от институцията информация трябва да е актуална, коректна и в
достатъчен обем, за да бъде съотнесена пълноценно към критериите и индикаторите, с които
се оценява качеството на предоставеното от детската градина/училището образование.
От съществено значение за протичането на инспекцията е своевременното и точно
изпълнение на дейностите, посочени в указанието „Готови за инспекция“/ „Готови за
инспекция в електронна среда и комбинирана инспекция“, като при необходимост и
възникнали въпроси директорът на училището/детската градина може да се обръща към
координатора на инспектиращия екип.
Същински етап
Същинският етап на инспекцията включва посещение на детската градина или
училището, наблюдение на образователния процес и провеждане на срещи и разговори с
участниците в образователния процес и заинтересованите страни. Продължителността му се
определя от спецификата на детската градина/училището - местоположение, брой
групи/паралелки, вид на институцията. При извънредни обстоятелства и преустановен
присъствен образователен процес същинският етап може да се извършва в електронна среда.
Осъществяват се следните дейности:
1. провеждане на организационна среща между инспектиращия екип и директора на
институцията.
2. наблюдение и описание на определените от ръководителя на екипа педагогически
ситуации/учебни часове, попълване на съответните карти в ЕСУИ.
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3. наблюдение на сградата и прилежащите пространства, попълване на съответната
карта в ЕСУИ. Когато институцията извършва дейността си в повече от една сграда
се наблюдават всички сгради и екипът се разпределя така, че за всяка от сградите да
се попълнят еднакъв брой карти.
4. провеждане на структурираните срещи, обсъждане на резултатите и попълване на
съответната карта от среща след постигнат консенсус.
5. провеждане на работни срещи за обсъждане, анализ, попълване на карти,
организационни дейности и др.
Събраната до момента информация за дейността и развитието на институцията се
допълва, като се уточняват липсващи или противоречиви данни, намират се конкретни
примери и доказателства, необходими за изпълнението на критериите и индикаторите за
инспектиране.
Инспектиращият екип изготвя:
•

проект на оценка по области за инспектиране ;

•

проект на силни страни и насоки за подобрение.
Инспектиращият екип споделя с директора общи впечатления от проведената

инспекция, включително проект на силни страни и насоки за подобряване. Обсъждат се
самооценката на директора за предоставяното качество на образование в трите области за
инспектиране и очакваният резултат от инспекцията.
За ефективното изпълнение на служебните задължения на инспекторите и на всички
участници в процеса в институцията следва да бъдат гарантирани и да се спазват
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, да се осигурят подходящи
помещения за провеждането на планираните срещи и за работата на инспектиращия екип,
както и работно място на инспектора при наблюдение на педагогически ситуации/учебни
часове. Инспекторите спазват всички изисквания за превенция на разпространението на
COVID -19.
Заключителен етап
Заключителният етап на инспекцията включва:
1. анализ на получената информация;
2. изготвяне на цялостна независима оценка;
3. определяне на силните страни и насоките за подобряване в съответната област за
инспектиране;
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4. изготвяне на предварителен доклад от инспекцията и обсъждане с директора на
инспектираната институция;
5. предоставяне на окончателен доклад от инспекцията на директора на инспектираната
институция и на началника на съответното регионално управление на образованието с
определените силни страни, както и с препоръки за предприемане на конкретни действия за
подобряване на качеството на предлаганото образование за изпълнение на насоките;
6. публикуване на резюме на доклада от инспекцията на детската градина или училището
на електронната страница на НИО.
В този етап инспектиращият екип обработва, обобщава и анализира получената
информация в предходните етапи. Данните от портфолиото, информацията от директора,
резултатите от въпросниците се съпоставят с резултатите, получени от наблюдението на
педагогическите ситуации/учебни часове, от проведените срещи и от наблюдението на
детската градина/училището. Инспекторите установяват степента на изпълнение на
държавните образователни стандарти и по този начин формулират цялостна оценка за
качеството на образованието, предоставяно от детската градина или училището. За всяка
област за инспектиране екипът анализира резултатите на институцията за всеки отделен
критерий. Въз основа на този анализ и във връзка с оценката на всеки критерий
инспектиращият екип определя и насоките за подобряване на дейността на институцията
във всяка област за инспектиране. Това са дейности, които са получили най-ниска оценка и
които застрашават развитието на детската градина/училището. За тяхното изпълнение
екипът на инспектираната институция

следва да предприеме незабавни мерки. За да

подпомогне изпълнението на насоките инспектиращият екип формулира препоръки за
предприемане на конкретни действия. За всяка област за инспектиране инспекторите
формулират и силни страни от дейността на институцията. Това са дейности, с които
институцията се справя добре и показва високи резултати, те са получили най-висока оценка
и гарантират устойчиво развитие на детската градина/училището.
Инспектиращият

екип

представя/обобщава

резултатите

от

инспекцията

в

предварителен доклад, който се предоставя на директора на инспектираната институция за
бележки/коментари. Директорът на инспектираната институция следва да отговори в
указания срок при наличие на бележки и коментари, както и при отсъствие на такива.
Бележките от директора не променят оценката по области от инспектирането, определените
насоки за подобрение и конкретните препоръки. В случай че има бележки и коментари, те
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се отразяват в доклада, ако са основани на реални факти и доказателства. Изготвя се
окончателен доклад, който се регистрира в деловодната информационната система на НИО
от координатора на инспектиращия екип. В седем дневен срок от регистрирането му се
изпраща до директора на инспектираната институция и до началника на съответното
регионално управление на образованието. Изготвя се резюме на доклада от инспекция,
което се публикува на интернет страницата на НИО.
9. УЧАСТИЕ НА ЕКИПА

НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА/УЧИЛИЩЕТО В

ИНСПЕКЦИЯТА
Екипът на детската градина/училището участва в инспекцията като създава условия за
изготвяне на обективна оценка на качеството на предоставяното образование и приема
процеса на инспектиране като възможност за промяна и подобрение.
Директорът на детската градина/училището има водеща роля в процеса на ангажиране и
мотивиране на екипа на институцията за активното му включване в процеса на
инспектирането, като информира, разяснява и подкрепя всички участници - деца/ученици,
родители, педагогически специалисти и непедагогически персонал. От него зависи екипът
на образователната институция да приеме инспекцията като обща цел, при реализирането
на която ще се откроят добрите практики и модели на образователната среда, които я правят
уникална, ще се открият пропуски, но и възможни решения за по-нататъшно развитите и
усъвършенстване.
В

хода

на

инспекцията

директорът,

заместник-директорите,

педагогическите

специалисти, непедагогическият персонал съдействат при изпълнение на задължението на
инспекторите да наблюдават процесите в детската градина/училището, да провеждат
структурирани срещи и да разговарят със служителите, родителите и учениците.
Екипът на детската градина/училището участва в обсъждане на поставени въпроси от
инспектиращия екип, когато това е необходимо. Предоставят надеждни и достоверни данни,
справки и статистическа информация, които позволят на инспекторите да оценят обективно
качеството на предоставяното от институцията образование

и на база, на които се

изпълняват ефективно диагностичната и аналитичната функция на оценяването.
Представители на педагогическите специалисти, на учениците, на родителите и на
непедагогическия персонал участват в провежданите структурирани срещи, в които се
предоставя актуална, обективна и пълна информация, чрез която се отчитат социалната
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отговорност на екипите, управлението на ресурсите. потребностите, интересите и
удовлетвореността

на

участниците

в

образователния

процес

от

качеството

на

предоставяното образование.
Целият екип на институцията оказва съдействие на инспекторите при осъществяване на
правомощията им, гарантират здравословни и безопасни условия в процеса на инспектиране
на всички участници.
В процеса на инспектиране всички проявяват професионално поведение и уважение към
инспекторите.
Роля и дейности на директора на детската градина/училището в подготвителния
етап на инспекцията
Директорът на детската градина/училището информира по подходящ начин екипа на
институцията за предстоящата инспекция и го запознава с дейностите и

периода на

провеждане.
Той съдейства на координатора и ръководителя на инспектиращия екип през всички
етапи на инспекцията.
Подготвя документите, които служат за набиране на информация по определени
индикатори за дейностите, осъществявани от детската градина/училището. Тези документи
се проучват и анализират от инспектиращия екип.
Документите, които следва да бъдат публикувани на интернет страницата на детската
градина/училището на основание Закона за предучилищното и училищното образование,
Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование и Наредбата за
приобщаващото образование за текущата учебна година са: Етичен кодекс на училищната
общност, актуална Стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с
приложени към нея план за действие и финансиране, Правилник за дейността на детската
градина/училището, училищен учебен план, формите на обучение, Годишен план за
дейността на училището, в т.ч. План за квалификационната дейност, Мерки за повишаване
качеството на образованието, Програма за превенция на ранното напускане на училище,
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците
от уязвими групи, утвърден бюджет и отчет/и за изпълнението му – за училищата и детските
градини, прилагащи система на делегиран бюджет, дневното разписание на училището
(началото на учебния ден, продължителността на часовете и на почивките между тях, както
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и продължителността на дейностите при целодневна организация на учебния ден), утвърден
график за консултиране по учебни предмети.
Документите следва да отразяват актуалното състояние на институцията в момента на
инспекцията.
Директорът на детската градина/училището организира качването или лично качва в
Електронната платформа за управление на инспектирането (ЕСУИ) следните
документи: актуално седмично разписание по учебни предмети за времето на инспекцията
при посещението на място: Програмна система като част от Стратегията за развитие на
детската градина, Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на детската
градина/училището, План за дейността на педагогическия съвет, Програми по
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, Вътрешни правила
за работната заплата, Показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите
специалисти, Протокол/протоколи от общи събрания за предходната и настоящата
календарна година, атестационни карти на педагогически специалисти (ако е приложимо),
кратко описание на иновацията (ако е приложимо), актуално седмично разписание по
образователни направления/учебни предмети за времето на инспекцията.
Директорът попълва необходимата информация за институцията в раздел „Портфолио“
в ЕСУИ, като следва указанието за работа с ЕСУИ. Портфолиото на институцията служи за
съпоставяне на получените данни с критериите по чл. 274, ал. 5, т. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, публикувани на електронната страница на
НИО. Предоставя статистическа информация, актуални, подробни и достоверни данни и
справки, необходими за открояване на спецификата и постиженията на институцията, които
не могат да се установят в пълнота от друга публична информация.
Директорът на детската градина/училището попълва въпросника за директор, съгласно
указанието за работа с ЕСУИ.
Директорът на детската градина/училището или упълномощено от него лице генерира
карти/въпросници за попълване от педагогическите специалисти, родителите и учениците
и попълва картата/въпросник за директор. Запознава

педагогическите специалисти,

учениците и родителите с начина на попълване на въпросниците и изпращането им в
електронната платформа (ЕСУИ).
Попълването на въпросниците от педагогическите специалисти, родителите, учениците,
се организира от директора на детската градина/училището. Необходимият брой участници
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от всяка целева група (педагогически специалисти, родители, учители и ученици) за
попълване на въпросниците е минимум 50%, което е предпоставка за обективност и пълнота
на предоставената информация.
Подробно указание за последователността на стъпките, които директорът трябва да
изпълни при генерирането и изпращането на картите на ученици, учители и родители и
попълването на картата за директор се съдържа в указанието “Готови за инспекция”/„Готови
за инспекция в електронна среда и комбинирана инспекция“.
Директорът на инспектираната институция планира и организира провеждането на
срещите на инспектиращия екип с представители на :
•

педагогическите специалисти;

•

родителите;

•

учениците;

•

екипа за управление.

Препоръчителният

брой

на

участниците,

представители

на

педагогическите

специалисти, учениците и родителите, във всяка от срещите е между 10 и 12 души.
Срещите с учениците, родителите и педагогическите специалисти се провеждат без
присъствието на директора или представител на ръководството на училището.
На срещата с ученици може да присъства психолог или педагогически съветник.
В срещата с екипа за управление участва и счетоводителят на детската
градина/училището.
Когато педагогически специалист е и родител, той участва само в срещата с
педагогическите специалисти.
По преценка на координатора на инспектиращия екип структурираните срещи с
представители на учениците, родителите, педагогическите специалисти и с екипа за
управление може да се провеждат при посещението на място или в електронна среда.
Директорът на детската градина/училището уведомява педагогическите специалисти,
че:
•

следва да предоставят планирането на дидактическата си работа на инспектиращия
екип по време на посещението в детската градина/училището;

•

при наблюдение на педагогическа ситуация/учебен час не е необходимо учителят да
прекъсва дейността си и да дава пояснения на инспектора;
52

•

наблюдението на педагогическа ситуация/урок може да е с продължителност от 20
до 45 минути. Когато наблюдението е по-кратко от учебния час, то може да бъде в
началото, в средата или в края на учебния час. Учебните часове в електронна среда
се наблюдават в цялата им продължителност, като наблюдението може да се
извършва от повече от един инспектор.

Роля и дейности на директора на детска градина/училище по време на същинския
етап на инспекцията
Съдейства на координатора и ръководителя на инспектиращия екип при изпълнението на
плана за посещение на място.
Осигурява лице, което придружава инспекторите до всички помещения и прилежащи сгради
при наблюдението на детската градина/училището.
Осигурява подходящи помещения и технически средства за работата на инспектиращия
екип и за провеждането на планираните срещи.
Осигурява достъп на инспектиращия екип до платформите, в които се провежда обучение
от разстояние в електронна среда и структурираните срещи.
Уверява се, че всяка от срещите с представители на родителите, педагогическите
специалисти и учениците е започнала успешно чрез кратко включване в началото, преди
започване на дискусията.
Организира провеждането на срещите съгласно плана за посещението на място.
Участва активно в срещата на инспектиращия екип с екипа за управление на детската
градина/училището.
Предоставя актуални и достоверни данни, справки и статистическа информация,
необходими за обективно оценяване на качеството на предоставяното от детската
градина/училище образование.

10. ОЦЕНКА ОТ ИНСПЕКЦИЯ. СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
За обективно оценяване на инспектираните институции се прилага модел на оценка,
при който се взима под внимание оценката на всички участници в образователния процес
(директор, педагогически специалисти, ученици, родители), както и независимата външна
оценка на инспектиращия екип по всеки индикатор.
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При оценяването на степента на изпълнение на всеки подиндикатор се прилагат
анализ и интерпретация на данни и резултати, вследствие на което инспекторите
формулират емпирично обосновани обобщения и правят заключения. Отбелязаният
резултат, като степен на изпълнение на подиндикатора, е обоснован от конкретни и реално
наблюдавани факти и/или документални или статистически данни.
При оценяването на степента на изпълнение на всеки индикатор се използват
различни дейности – обработка, анализ и интерпретация на данни и резултати от
инструментите в процеса на инспектиране: наблюдение на педагогически ситуации/учебни
часове; наблюдение на цялостната институционална среда в детската градина/училището;
резултати от карта за обща информация, от карти за структурирани срещи и въпросници за
оценка с различни целеви групи - педагогически специалисти, ученици, родители, директор.
Отбелязаната от инспектиращия екип степен на изпълнение на индикатора е резултат от
синтеза на информация, данни и резултати от различните инструменти, съотнесен към
механизма за оценка.
Инструментите на инспектирането се използват от инспекторите за оценка на
индикаторите в електронната платформа ЕСУИ.
Оценката се формира като:
1. Всеки член на инспектиращия екип попълва карти за наблюдение на педагогическа
ситуация/учебен час и наблюдение на институцията, като оценява всеки въпрос,
съобразно фактите от наблюдението като степен на изпълнение.
2. Инспектиращият екип попълва обща карта за всяка от проведените срещи след
постигнат консенсус от всички членове на екипа. Обсъжда се степента на изпълнение
на всеки индикатор, като се взимат предвид получените конкретни примери от
дейността на институцията.
3. Инспектиращият екип попълва съвместно карта за обща информация, след постигнат
консенсус, на база предоставените документи и информация в подготвителния етап
и съобразно наблюденията на процесите в същинския етап.
4. В последния ден от същинския етап/от посещението на място (при провеждане на
дейностите от същинския етап изцяло на място в инспектираната институция),
инспектиращият екип оценява всеки индикатор въз основа на получените резултати
от оценката на подиндикаторите. Инспектиращия екип прави преглед на резултатите
от използваните инструменти и определя степента на изпълнение на индикатора,
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съобразно Механизма за формиране на оценка на предоставяното образование,
представен в Приложение № 2.
5. Степента на изпълнение на всеки индикатор се нанася от ръководителя на
инспектиращия екип в ЕСУИ след обсъждане в екипа. Събраната от различни
източници и по различен начин информация се оценява в четири степени.
Оценката на всеки критерий е сбор от точките на всички индикатори към него.
Максималният общ брой точки по всеки критерий и разпределянето на точките по
индикаторите към него се определят от директора на НИО. Оценката на всеки критерий се
изчислява автоматично от ЕСУИ след нанасяне на оценките на индикаторите.
Оценката на всяка отделна област за инспектиране се формира като процентно
отношение на сбора от точките, получени по отделените критерии, към максималния брой
точки за областта. Изчислява се автоматично от ЕСУИ.
Цялостната независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската
градина или училището образование съдържа получените качествени оценки на областите
за инспектиране - образователен процеса, управление и институционална среда, посочени в
чл.6 на Наредба №18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и
училищата.
В доклада от инспекция оценката на всяка област за инспектиране се изписва с думи „много добра“, „добра“, „задоволителна“, „незадоволителна“ и в проценти (съгласно
скалата, показана на фигура 7 и резултатите от електронната система за управление на
инспектирането).
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Фигура. 7. Скала за оценяване
Цялостната оценка на предоставяното в институцията образование е:
Област за инспектиране

Качествена оценка

„Образователен процес“
„Управление“
„Институционална среда“

ТРЕТА ГЛАВА: РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНСПЕКТИРАНЕТО
1. ДОКЛАД ОТ ИНСПЕКЦИЯ
Инспектиращият екип представя резултатите от инспекцията в доклад. Основните
констатации са свързани със степента на изпълнение на критериите и индикаторите за
инспектиране и отразяват спецификата на институцията. Акцентира се на силните страни от
дейността на детската градина/училището. Насоките за подобрение и препоръките за
предприемане на конкретни действия за подобряване на качеството на предоставяното
образование следва да бъдат ясно посочени, разбираеми и да не будят колебание, какво
конкретно следва да се подобри.
Фази при изготвянето на доклада
Изготвянето на доклада от инспекция преминава през следните фази:
1. Изготвяне на работен доклад;
2. Изготвяне на предварителен доклад;
3. Изготвяне на доклад.
Фаза 1 - Изготвяне на работен доклад
Съгласно

разпределението

на

задачите

и

план-графика

на

инспекцията

ръководителят и членовете на инспектиращия екип изготвят в споделено пространство в
електронна среда работен доклад, който представя резултатите от извършените дейности в
подготвителния и в същинския етап от инспекцията и има следната структура:
I. Увод
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II. Портфолио на детската градина/училището
III. Използвани методи и осъществени дейности
Уводната част съдържа информация за администрирането на инспекцията.
Портфолиото на детската градина/училището се разработва в подготвителния етап и се
допълва в същинския етап. Съдържа данни за наименованието, адреса и вида на детската
градина/училището, вида, код от НЕИСПУО, данни за директора, електронна поща и
интернет страница. Посочва се информация за: брой деца/ученици, брой групи/паралелки,
видове паралелки и профили, брой пътуващи деца/ученици, брой деца/ученици от уязвими
групи, Брой деца/ученици със специални образователни потребности, форми на обучение.
Посочват се данни за педагогическите специалисти – общ брой на педагогическите
специалисти (разпределение по възраст, по образователно-квалификационни степени,
професионално-квалификационни степени); непедагогически персонал, общ бюджет за
годината, характеристика на средата (посочва се най-общо образователният и социалният
статус на родителите, ангажираността им към образователния процес). В случай че
училището е иновативно, се посочва решението на Министерския съвет за включване на
училището в списъка на иновативните училища. Изготвя се кратко описание на иновацията.
Използваните методи и осъществените дейности в подготвителния етап се
документират чрез:
•

Описание на резултатите от прегледа и анализа на документите на училището.
Отбелязват се липсващите документи или документи, които съгласно Закона за
предучилищното и училищното образование, Наредба №10 за организация на
дейностите в училищното образование, Наредбата за приобщаващото образование
следва да бъдат публикувани на интернет страницата на институцията. В случай че
не са публикувани се изяснява причината. При противоречие в документите или
липсваща информация се формулират въпроси, които да бъдат зададени при
посещението на място. Отбелязват се неща, които правят впечатление, вкл.
нередности.

•

Анализ на данните от въпросниците, като се описва организацията за попълване,
колко въпросници са попълнени от всяка целева група (дял). Посочват се само
основни резултати от въпросниците – най-високи и най-ниски оценки, разминавания
в отговорите на целевите групи.
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Използваните методи и осъществените в същинския етап се документират чрез
подробно описание на:
•

физическата и цялостната институционална среда

•

всяка посетена педагогическа ситуация/учебен час/ производствена практика или
друга дейност – напр. часове по самоподготовка при целодневна организация на
учебния ден

•

всяка проведена структурирана среща – с представители на родителите, учениците,
педагогическите специалисти, екипа за управление
Всяко описание на дейностите в същинския етап следва да съдържа достатъчно

конкретни примери за изпълнение на критериите и индикаторите за инспектиране,
оценявани чрез съответния инструмент. Примерите са необходими и ще бъдат използвани
за аргументиране на оценката на съответните индикатори.
Фаза 2 - Изготвяне на предварителен доклад
В заключителния етап въз основа на работния доклад инспектиращият екип изготвя
предварителен доклад от инспекция, който има следната структура:
I. Увод
II. Портфолио на детската градина/училището
III. Използвани методи и осъществени дейности
IV. Оценки на областите за инспектиране
V. Област „Образователен процес“: резултати, силни страни и насоки и препоръки за
подобряване на качеството на предлаганото образование
VI. Област „Управление“: резултати, силни страни, насоки и препоръки за подобряване
на качеството на предлаганото образование
VII.

Област „Институционална среда“: резултати, силни страни,

насоки и

препоръки за подобряване на качеството на предлаганото образование
Приложение: Механизъм за формиране на оценки на качеството на образованието
Предварителният доклад запазва структурата на увода и портфолиото на детската
градина/училището.
В частта „III. Използвани методи и осъществени дейности“ описанието на дейностите в
предварителния доклад се отличава от описанието в работния доклад. В предварителния
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доклад описанието на дейностите в същинския етап се представя в синтезиран вид по
следния начин:
•

физическата и цялостната институционална среда (брой сгради, достъпност,
сигурност и функционалност на средата, видеонаблюдение, пропускателен режим,
кабинети и специфични помещения, вкл. ресурсни кабинети, ресурси за осигуряване
на

допълнителна

подкрепа,

информационно-технологична

осигуреност

на

образователния процес и административните дейности, интернет достъп, кътове за
ученическо творчество и информация, хранене, отдих, спорт, здравно осигуряване,
библиотека);
•

педагогическата
педагогически

ситуация/учебния
ситуации/учебни

час

(посочва

се

часове,

делът

им

броят
от

на

общия

посетените
брой

на

групите/паралелките, наблюдаваните групи/класове, използваната платформа при
обучение от разстояние в електронна среда, други особености, за които се посочват
причините – напр. непроведени часове)
•

проведените структурирани срещи (за всяка среща се посочва платформата и начина
на провеждане - на място или в електронна среда, атмосферата, в която са протекли
срещите, предоставените възможността за набиране на достатъчно информация за
осъществяваните дейности в детската градина/училището чрез броя и функциите на
представителите).
Предварителният доклад се разработва в следващите части.
IV. Оценки на областите за инспектиране
Въз основа на Механизма за оценка се изготвя качествена оценка на всяка област за

инспектиране и се попълва таблицата. Оценката на всяка област за инспектиране се изписва
с думи - „много добра“, „добра“, „задоволителна“, „незадоволителна“ и в проценти.

Област за инспектиране

Качествена оценка

„Образователен процес“
„Управление“
„Институционална среда“
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V. Област „Образователен процес“: резултати, силни страни и насоки

и

препоръки за подобряване на качеството на предлаганото образование
Синтезирано и обобщено се представят резултатите от изпълнението на всеки
критерий Всеки критерий се оценява в точки (сбор от точките по индикатори). Уточнява се
какви дейности изследва и чрез кои резултати. Използват се данните/доказателствата от
работния доклад и от всички инструменти, с които се оценява този критерий. Използва се
сравнителната диаграма за оценка на област „Образователен процес“ от ЕСУИ, която
представя резултатите на участниците в инспектирането, последвана от кратък анализ.
Силни страни, насоки и препоръки за подобряване на качеството на
предоставяното образование в област „Образователен процес“ .
Посочват се силните страни за област „Образователен процес“. Въз основа на
резултатите от ЕСУИ се посочват най-високо оценените индикатори. Посочват се примери,
които доказват на екипа на инспектираната институция с какво се справя добре. Добре
формулираните силни страни са основен мотивиращ фактор за устойчива промяна към
повишаване качеството на образованието.
Определят се насоки за подобрение на качеството на предлаганото образование в
област „Образователен процес“ въз основа на резултатите от ЕСУИ. Посочват се
индикаторите, получили най-ниска оценка.
Към всяка от насоките се формулира препоръка, указваща конкретна дейност, която
е необходимо да се подобри. Препоръките може да бъдат разглеждани като план за
подобрение на дейността на инспектираната институция, водещ до повишаване на
качеството на предоставяното образование. Посочват се конкретните изпълнители на
препоръката. Препоръките се формулират подробно, ясно и разбираемо.
Посочват се нарушения на нормативната уредба, отнасящи се до област
„Образователен процес“, ако са открити при инспекцията. В този случай се добавя нова
точка в съдържанието на предварителния доклад.
VI. Област „Управление“: резултати, силни страни, насоки и препоръки за
подобряване на качеството на предлаганото образование (попълването на тази част от
доклада следва модела на работа при област „Образователен процес“)
VII. Област „Институционална среда“: резултати, силни страни, насоки и препоръки
за подобряване на качеството на предлаганото образование (попълването на тази част от
доклада следва модела на работа при област „Образователен процес“).
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Ръководителят на инспектиращия екип отговаря за изготвянето на предварителния
доклад съгласно предоставяния формуляр в сроковете, посочени в план-графика на
инспекцията. Изпраща на координатора предварителния доклад по електронната поща, при
необходимост предоставя допълнителна информация, коригира съгласно бележките на
координатора.
Координаторът на инспекцията проверява съответствието на предварителния доклад с
изискванията, нанася корекции, изисква допълнителна информация при необходимост.
Изпраща предварителния доклад на директора на инспектираната институция с посочен
срок за предоставяне на коментари и бележки. Директорът на инспектираната институция
следва да отговори в указания срок при наличие на бележки и коментари, както и при
отсъствие на такива. Бележките от директора не променят оценката от инспектирането,
определените насоки за подобрение и конкретните препоръки.
Фаза 3 - Изготвяне на доклад от инспекция
Докладът от извършената инспекция запазва структурата на предварителния
доклад.
Ръководителят на инспектиращия екип се запознава с получените бележки и
коментари, в случай че има такива. След съгласуване с координатора изготвя окончателен
доклад от инспекция, като отразява техническите бележки, посочени от директора на
инспектираната институция, в случай че са основателни. Докладът се подписва от
координатора и ръководителя на инспектиращия екип.
Координаторът изготвя писмо до директора на инспектираната институция с
приложен доклад от инспекция, в което посочва кои бележки са приети и кои не следва да
бъдат взети под внимание. Регистрира в деловодната информационната система на НИО
доклада от извършената инспекция. В седемдневен срок от регистрирането му се изпраща
до директора на инспектираната институция и до началника на съответното регионално
управление на образованието.
Координаторът на инспекцията изготвя резюме на доклада, което се публикува на
интернет страницата на НИО.
2. РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ ОТ ВЪНШНАТА ОЦЕНКА
Обективното измерване и оценка са ключови фактори за осигуряване на високо качество
на образованието в съвременните детски градини и училища. Резултатите от измерването и
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оценката допринасят за проследяване и обобщаване на ефекта от промените, които
настъпват както в отделните институции, така и в системата на училищното и
предучилищното образование. Предоставят възможност да се очертават препоръки и насоки
за бъдещо развитие и постигане на стандарти на ниво институция и система.
Националният инспекторат по образованието:
•

предоставя на министъра на образованието и науката и на Министерския съвет
анализ на качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища
за определен период, в определен регион или за страната;

•

до 1 септември предоставя на министъра на образованието и науката и на
Министерския съвет анализ за качеството на образованието в инспектираните детски
градини и училища за изминалата учебна година;

•

до 1 септември публикува на официалната интернет страница обобщена информация
за оценките и за насоките по области на инспектиране от извършените инспекции
през изминалата учебна година.

Резултатите от инспекцията се използват основно за:
•

повишаване

на

качеството

на

образованието

в

отделната

детска

градина/училище;
•

повишаване качеството на предоставяното образование в системата на
предучилищното и училищното образование.

Процесът на измерване и оценяване включва сътрудничество с участниците в
образователния процес и заинтересованите страни. По този начин се създава механизъм за
публичност и прозрачност на информацията, което позволява да се засили гражданският
контрол, да се увеличи отговорността на институциите при вземането на управленски
решения и да се повиши общественото доверие в детските градини и училищата.
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Фигура 8. Потребители на резултатите от инспекцията

Как биха могли да се използват оценката и насоките от инспекцията
От директора на детската
градина/училището

За взимане на решения за стратегическото
развитие на детската градина/училището
За осигуряване на процесите за
целенасочено развитие на детската
градина/училището и повишаване
качеството на предоставяното образование

От педагогическите екипи

За съвместна работа за повишаване
качеството на образованието и за вътрешна
рефлексия и оценка

От отделния педагогически специалист

За ефективно преподаване, както и за
собствено личностно и професионално
развитие

От комисията за управление на
качеството

За обвързаност между вътрешната и
външната оценка
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От атестационните комисии

За използване на възможността за
включване на резултатите от инспекцията
при атестирането на директорите на детски
градини и училища

От Обществения съвет

За подпомагане на дейността при
определянето на политики и мерки за
подобряване качеството на образователния
процес

От родителите

За повишаване на участието им в
образователния процес

От учениците

За активното им участие в образователния
процес и училищния живот

От регионалните управления на
образованието

За сътрудничество с детските градини и
училищата с фокус върху осигуряването на
качеството на образованието и за оказване
на методическа подкрепа за изпълнение на
насоките от инспектирането

От Министерството на

За формиране на образователни политики

образованието и науката

на национално равнище

От Министерския съвет

За осъществяване на държавната политика
в областта на предучилищното и
училищното образование

В контекста на PEST-анализа във връзка със стратегическото планиране резултатите от
измерването и оценяването се ползват, за да се идентифицират, проследят и оценят
промените, които ще настъпят в тези среди.
Социалният компонент предоставя възможност за: отчитане на потребностите,
интересите и удовлетвореността на участниците в образователния процес от качеството на
образование в детските градини/училища; определяне на степента на социализация на
децата/учениците и формирани ценности; определяне на социалната отговорност на екипите
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в институциите за предоставяне на равен достъп до качествено образование, за осигуряване
на оптимални хигиенни, психологически, социално-битови, здравословни и безопасни
условия за децата и учениците; изградени взаимоотношения между участниците в
образователно-възпитателния процес и създадена подходяща среда; разработени механизми
за разрешаване на социални проблеми на семействата, работа с проблемни ученици, за
разрешаване на конфликти, за подкрепа и консултация; приложени мерки за превенция на
отпадането на учениците от училище, за работа с изявени ученици, или ученици с трудности
в обучението; изградени механизми за превенция и предотвратяване на агресия, насилие,
употреба на наркотични и упойващи вещества; осигурен активен и целенасочен училищен
живот;

разработени

социално

ориентирани

програми

и

проекти

в

детската

градина/училището; създадени партньорски взаимоотношения; формирането на личности,
които чрез своята реализация в обществото ще допринесат за развитие на икономиката и
постигането на социално благополучие.
Технологичният компонент е свързан с модернизацията на образователния процес и
управлението на институциите. Той позволява да се наблюдава, измери, оцени и анализира:
ефекта от използването на електронно учебно съдържание, мултимедия, електронна
интерактивна дъска, интернет и др. информационно-комуникационни средства и програми
за обучение върху подобряване на качеството на образователно-възпитателния процес;
ползата от дистанционната и кореспондентска форми на обучение; използване на ИКТ за
по-ефективно планиране, провеждане и оценяване на обучението; ефекта от въвеждането на
електронни дневници, форуми и други форми за обратна връзка и комуникация с
родителите; компетентностите на педагогическите специалисти за използване на ИКТ в
образователно-възпитателния процес и интегрирането на дигиталните компетенции като
ключова компетентност; възможностите на материално-техническата база по отношение
прилагане на ИКТ в обучението; използването на съвременните средства на
информационната среда за обмен на добри практики в управлението, обучението и
възпитанието; ефективността от прилагането на ИКТ за развитието на връзките с
обществеността като маркетингов подход в управлението и др.
Икономическият компонент отчита икономическите предизвикателства на XXI век –
гъвкавост, глобализация, конкуренция, икономика, базирана на знанието и иновациите. Тя
предоставя възможност да се наблюдават, измерват, оценяват и анализират финансовоикономически показатели в дейността на детската градина/училището: ефективност на
65

реализиране на стратегическите цели; оптимално използване на ресурсите; финансовата
устойчивост и целесъобразно разходване на бюджетни средства; делегирани правомощия
на педагогическите специалисти в училището и привличането им в екипна работа за
разработване и реализиране на проекти за осигуряване на допълнителни финансови
средства; ползата от приложени извънбюджетни форми на финансиране; осигуреност на
физическата среда за гарантиране на качественото образование и др.
Политическият компонент е свързан с наблюдение, измерване, оценяване и
анализиране на: прилагани политики в детската градина/училището и техния ефект върху
осигуряването на качество на образованието; изпълнението на държавните образователни
стандарти; приложимостта и актуалността на образователните стандарти; ангажираността и
отговорността на участниците в образователния процес в стратегическото управление и др.
Оценката и насоките от инспекцията се използват за определяне политики и мерки за
подобряване качеството на образователния процес. Резултатите и заключенията се
представят по начин, който изтъква факторите за успех и важни области за развитие, както
и предизвикателствата в предучилищното и училищното образование.
Детските градини и училищата, в рамките на своята автономия, сами решават как ще
бъдат изпълнени насоките за подобряване, какви мерки да бъдат предприети за
повишаване на качеството, какви политики за развитието да бъдат определени.
3. ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И АРХИВИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ
ИНСПЕКЦИИТЕ
Информацията, като един от основните ресурси на НИО, подлежи на управление, в
т.ч. на обработка и съхранение, като за целите на инспектирането под информация
разбираме: всички събрани и създадени в процеса на инспектиране данни за институциите;
заповедите за инспекциите; плановете за провеждане на инспекциите; докладите от
инспекция с отразените в тях резултати.
Основната част от информацията, която се използва в процеса на инспектиране, се
обработва и съхранява с помощта на ЕСУИ. За гарантиране сигурността на тази
информация, потребителите на ЕСУИ имат различни нива на достъп, в зависимост от
дейностите, които трябва да извършват по време на инспектирането. Нивата на достъп се
управляват чрез използване на потребителско име и парола.
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Ниво 1 получава администраторът от НИО, който има достъп до всички данни на
инспектираните институции; дава достъп до ЕСУИ на останалите участници в процеса на
инспектиране, както и координаторът на инспектиращия екип.
Ниво 2 получава ръководителят на инспектиращия екип, който има достъп до всички
данни и резултати от попълнените въпросници и карти за наблюдение на всяка
инспектирана от него институция.
Ниво 3 получава външният инспектор, който има достъп само до данните на
институцията, в чийто инспектиращ екип участва само за периода на инспекцията.
Ниво 4 получава всеки директор на инспектирана институция, който има достъп
само до данните на ръководената от него институция, само за периода на подготвителния
етап на инспекцията.
Паролите са най-лесният и същевременно достатъчно сигурен начин за еднозначно
разпознаване на съответен потребител. Те са съществена част от информационната
сигурност на НИО и се използват като първа защита до всяка електронна информация.
Паролите, използвани от администратора на НИО и инспекторите за целите на
процеса на инспектирането, са съобразени с изискванията на вътрешните правила за
управление на паролите за достъп до информационно технологичните ресурси на НИО.
Информацията, събрана в ЕСУИ се архивира на сървъра и се съхранява при спазване
на вътрешните правила за архивиране на информацията в НИО.
НИО задължава всички инспектори да не разгласяват информацията, станала им
известна в процеса на инспектиране.
НИО няма достъп до, не борави с и не съхранява лични данни на респондентите,
участници в процеса на инспектирането.
Информационните активи, в т.ч. статистически данни, резултати, документи,
събрани и създадени в процеса на инспектирането за съответната институция, се архивират
и съхраняват на електронен и на хартиен носител съгласно Закона за държавния архив, при
спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за достъп до
обществена информация, по ред, начин и срокове съгласно вътрешните правила за
завеждане в архив на НИО и при спазване на Политиката за информационна сигурност в
НИО.

67

Приложение №1

ОБЛАСТИ, КРИТЕРИИ, ИНДИКАТОРИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ

ОБЛАСТ „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС“
Областта образователен процес включва: резултатите от обучението, ефективността на взаимодействието и прилагането на компетентностния
подход в процеса на обучението, на възпитанието и социализацията, на управлението на класа и групата, на оценяването, на осигурената
подкрепа за личностно развитие и на екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти за индивидуалния напредък на
всяко дете и ученик.
КРИТЕРИИ
1. Ефективност на
взаимодействието в
процеса на обучение

ИНДИКАТОРИ

1.Планиране на
педагогическата
ситуация/учебния час/
учебна практика

ПОДИНДИКАТОРИ
1. Дефинирани ясни и практически
насочени цели на педагогическата
ситуация/учебния час, съответстващи на
темата и очакваните резултати
2.Планирани методи за преподаване и
техники за учене и мотивиране на
децата/учениците, в.ч. и иновативни
3. Планирани методи за проследяване на
постиженията на децата/оценяване на
резултатите на учениците, в т.ч. и
иновативни

ИНСТРУМЕНТИ
Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
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Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
4. Интегрирано междупредметно
взаимодействие

Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
Въпросник за педагогически
специалисти

1. Логическа и обоснована
последователност на задачи и дейности,
ефективно разпределение на времето за
реализиране на целите
2. Организиране на
педагогическата
ситуация/учебния
час/учебната практика

Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика

Карта за наблюдение на
2. Използвани технологии, техники, методи педагогическа ситуация
и средства
Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
3. Организацията на физическата, в т.ч. на
електронната среда съответства на
дейностите и очакваните резултати в
педагогическата ситуация/учебния час
4. Провеждане на съвместни педагогически
ситуации/учебни часове в училището

3.Ефективно управление на
групата/класа

Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
Въпросник за ученици
Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
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1. Прилагане на подходи и поведенчески
модели за осигуряване на позитивна и
подкрепяща среда в групата/класа

2. Прилагане на диференциран и
индивидуализиран подход

3.Поведенческа ангажираност и
самодисциплина на децата/учениците

2. Прилагане на
компетентностния
подход в процеса на
обучение

1. Изграждане на езикова
компетентност

1.Подпомагане на децата и учениците при
усвояване на българския книжовен език и
изграждане на умения за използването му

2.Развиване на езикова култура в
институцията
2. Изграждане на
дигитални компетентности

1.Изграждане и развиване на дигитални
компетентности при реализиране на
образователните цели в педагогическата
ситуация/учебния час

Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация

Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
Карта за наблюдение на училище
Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
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2. Умения за търсене, намиране,
обработване и оценяване достоверността
на информация и данни в дигитална среда

Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика

3. Спазване и прилагане на правила за
сигурност и норми за етично и безопасно
ползване на информацията в дигитална
среда

Карта за наблюдение на училище

Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
1.Използване на иновативни методи,
подходи, техники и технологии
3. Прилагане на
иновативни подходи,
техники, технологии и
методи. Придобиване на
STEM-умения.

Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика

Въпросник за ученици
2. Търсене и установяване на причинноследствени връзки между изучаваните
явления и процеси в педагогическата
ситуация/учебния час

Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация

3.Разработване и използване на
модели/алгоритми при изпълнение на
различни образователни задачи в
педагогическата ситуация/учебния час

Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация

4.Използване на разнообразни и
подходящи дидактически материали, вкл.

Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация

Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика

Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
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дигитални ресурси, в педагогическата
ситуация/учебния час

Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация

1. Формиране на практически умения у
децата/учениците
4. Изграждане на
предприемаческа
компетентност и
практическа насоченост на
обучението

Въпросник за ученици
2.Творческо и критично мислене у
децата/учениците в педагогическата
ситуация/учебния час

3. Инициативност и предприемаческа
компетентност у децата/учениците

3. Прилагане на
компетентностния
подход при
възпитанието и
социализацията на
децата/учениците

1.Развиване на умения за
учене

Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика

Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация

1. Възлагане на задачи за прилагане и
затвърждаване на новите знания и умения в Карта за наблюдение на учебен
педагогическата ситуация/учебния час
час/учебна практика

2. Формиране на умения у
децата/учениците за извличане,

Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
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интерпретиране и използване на
информация от различни източници

Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
Въпросник за ученици

3. Децата/учениците представят по
подходящ начин резултатите от
изпълнението на поставените задачи

Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
Въпросник за ученици

4. Учениците използват разнообразни
стратегии за учене

Среща с ученици
Въпросник за педагогически
специалисти
Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация

2. Развиване на умения у
децата/учениците за работа
в екип

1. Организация на екипната работа

Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
Въпросник за ученици

2. Ефективно изпълнение на задачите в
екипа и управление на времето

Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
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3. Представяне, аргументиране, оценяване
и самооценяване на резултатите от
екипната работа

Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
Среща с ученици

3. Формиране и развиване
на умения за самооценка,
самокритичност и
самоусъвършенстване

1. Дейности за развиване на отговорно
поведение и умения за самооценка,
самокритичност и самоусъвършенстване у
децата/учениците

2. Отговорно поведение у
децата/учениците и умения за самооценка,
самокритичност и самоусъвършенстване

4. Формиране и развиване
на демократична култура в
училище

Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика
Въпросник за педагогически
специалисти
Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация
Карта за наблюдение на учебен
час/учебна практика

1. Планирани дейности в училището за
формиране и развиване на социални,
граждански и интеркултурни
компетентности

Въпросник за директор
(Програма за ГЗЕИО; Годишен
план на училището; портфолио в
ЕСУИ)

2. Реализиране на дейности за формиране и
развитие на социални и граждански
компетентности

Въпросник за педагогически
специалисти
Среща с ученици
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3. Реализиране на дейности за формиране и
развитие на интеркултурни
компетентности

Въпросник за педагогически
специалисти
Среща с ученици
Въпросник за директор

5. Формиране и развиване
на компетентности,
свързани със здравето,
спорта и поддържането на
устойчива околна среда

1. Планирани дейности в институцията за
формиране и развиване на компетентности,
свързани със здравето, спорта и
поддържането на устойчива околна среда
2. Реализиране на дейности, свързани със
спорта и за формиране и развитие на
компетентности за здравословен начин на
живот
3. Рреализиране на дейности за формиране
и развитие на компетентности за опазване
и поддържане на устойчива околна среда

4. Прилагане на
компетентностния
подход за
осигуряване на
подкрепа за
личностно развитие

1. Ранно оценяване на
потребностите от подкрепа
за личностно развитие в
предучилищното
образование

1. Оценка на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата на 5 и 6
години в подготвителните групи, на които
не е извършено ранно оценяване от 3
години до 3 години и 6 месеца

(Програма за ГЗЕИО; Годишен
план на училището; портфолио в
ЕСУИ)

Въпросник за ученици
Среща с родители

Въпросник за ученици
Среща с родители

Карта за обща информация
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на децата и
учениците

2. Информираност за резултатите от
проведената оценка на потребностите от
подкрепа за личностно развитие в
предучилищното образование

2. Осигуряване на обща
подкрепа за личностно
развитие на децата и
учениците

Въпросник за родители

1. Провеждане на дейности за превенция
на обучителни затруднения, допълнително
обучение и консултиране по учебни
предмети

Въпросник за педагогически
специалисти

2. Провеждане на допълнително обучение
за децата/ за учениците, които не владеят
български език или българския език не е
майчин

Въпросник за родители

Среща с ученици

Среща с екип за управление

Въпросник за родители
3. Провеждане на логопедична работа
Среща с екип за управление
4. Провеждане на занимания по интереси
по чл. 20. от Наредбата за приобщаващото
образование

Среща с ученици

5. Осъществяване на кариерно ориентиране
на учениците

Въпросник за ученици

6. Поощряване на децата/учениците с
морални и материални награди

Карта за обща информация

Среща с родители
Карта за обща информация
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3. Осигуряване на
допълнителна подкрепа за
личностно развитие на
децата и учениците

1. Планиране и организиране на работата за
Въпросник за директор
допълнителна подкрепа
2. Реализиране на дейности за
допълнителната подкрепа за личностно
развитие
3.Ефективност на работата на екипите за
допълнителна подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците

4. Екипна работа при
осигуряване на подкрепа за
личностно развитие на
децата и учениците

5. Прилагане на
компетентностния
подход в процеса на
оценяване. Резултати
от обучението

1. Видове и форми на
оценяване

1. Взаимодействие между педагогическите
специалисти при осъществяване на
подкрепа за личностно развитие на
децата/учениците
2. Взаимодействие на педагогическия екип,
родители и други специалисти при
осъществяване на подкрепа за личностно
развитие на децата/учениците
1. Използване на разнообразни видове и
форми за оценяване на знанията и
уменията на учениците

Въпросник за родители
Въпросник за родители
Среща с екип за управление

Среща с педагогически
специалисти

Среща с родители
Въпросник за директор

Въпросник за ученици
Въпросник за директор

2. Използвани методи за проследяване на
постиженията на децата и за оценяване на
учениците

Среща с педагогически
специалисти
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Среща с екипа за управление
1. Създаване на стимули у
децата/учениците за учене

Среща с ученици
Среща с родители

2. Напредък на
децата/учениците

2. Предоставяне на обратна връзка на
децата/учениците за постигнатите
резултати в педагогическата
ситуация/урока

Карта за наблюдение на
педагогическа ситуация

3. Прозрачност и обективност при
проследяване постиженията на децата и в
процеса на оценяване в училище

Въпросник родители

4. Проследяване нивото на усвоени знания
и умения у децата/учениците, анализ на
резултатите от обучението и определяне на
мерки

Среща с педагогически
специалисти

Карта за наблюдение на учебен
час/ учебна практика

Въпросник за ученици

Въпросник за директор
Карта за обща информация

3. Напредък на
децата/учениците от
уязвими групи

5. Участие в олимпиади, състезания,
конкурси и др.

Среща с ученици

1. Планиране и реализиране на дейности за
проследяване на напредъка на
децата/учениците от уязвимите групи

Карта за обща информация
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Карта за обща информация
2. Отсъствия на децата/учениците от
уязвими групи

(В портфолиото:
Общ брой отсъствията на
учениците от уязвимите групи за
последните 3 години)
Карта за обща информация

3. Образователни резултати на
децата/учениците от уязвими групи

4. Устойчивост/повишаване
на резултатите от
национални външни
оценявания

(В портфолиото:
Среден успех на учениците от
уязвимите групи за последните 3
години)

1. Средни резултати от национално външно
оценяване в IV клас по български език и
Въпросник за директор
литература и по математика
Въпросник за директор
2. Средни резултати от национално външно
оценяване в VII клас по български език и
литература и по математика

3. Средни резултати от национално външно
оценяване в Х клас по български език и
Въпросник за директор
литература и по математика
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4. Резултати от изпит по чужд език в X клас Въпросник за директор
5. Резултати от изпит по дигитални
компетентности в X клас

1. Резултати от задължителен държавен
5. Устойчивост /повишаване зрелостен изпит по български език и
на резултатите от държавни литература
зрелостни изпити за
придобиване на средно
образование и държавен
изпит за придобиване на
2. Резултати от втори задължителен
степен на професионална
държавен зрелостен изпит/задължителен
квалификация
държавен изпит за придобиване на степен
на професионална квалификация
3. Резултати от държавни изпити за
придобиване на степен на професионална
квалификация

Въпросник за директор

Въпросник за директор

Въпросник за директор

Въпросник за директор
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ОБЛАСТ “УПРАВЛЕНИЕ”
Областта управление включва: управление на човешките ресурси, в т.ч. ефективност на квалификациите, атестиране на педагогическите
специалисти, управление на финансовите, информационните и технологичните ресурси, управление на партньорствата за развитие на детската
градина или училището за повишаване резултатите от образователния процес, както и ефективно лидерство.
КРИТЕРИИ

ИНДИКАТОРИ

ПОДИНДИКАТОРИ

ИНСТРУМЕНТИ

1. Стратегическо
управление и лидерство

1. Стратегическо планиране

1. Стратегията за развитието на
училището отразява
спецификите на институцията
и отчита влиянието на
външната и вътрешната среда

Не се включва в портфолиото в
ЕСУИ
Карта за обща информация –
степени
(Информацията се извлича от
Стратегията)
Не се включва в портфолиото в
ЕСУИ
Карта за обща информация –
степени
(Информацията се извлича от
Стратегията)
Въпросник за педагогически
специалисти

2. Планът за действие към
Стратегията за развитие на
училището съответства на
целите и е заложено
финансиране на дейностите

2. Ефективна комуникация в
училищната общност за
изпълнение на стратегията

3. Участие на педагогическите
специалисти в разработване на
стратегията за развитие на
училището
4. Принос на обществения
съвет в управлението на
училището
1. Вътрешна комуникация за
разпространяване и изпълнение
на целите и плановете на
стратегията

Среща с родители
Въпросник за директор
Среща с екип за управление
Въпросник за педагогически
специалисти
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3. Проследяване на резултатите
от стратегическото управление
и набелязване на мерки за
подобряване на качеството

4. Лидерство в училищната
общност

2. Оперативно управление

1. Организационни структури в
училището за изпълнение на
стратегията

2. Ангажираност на
участниците в образователния
процес за изпълнението на
стратегията
1. Анализ на резултатите от
стратегическото управление
2. Разработени мерки за
подобряване на качеството

1. Доверие и сътрудничество в

училищната общност според
договорени цели и ценности

2. Създадени условия за
развитие на ръководни умения
и лидерски компетентности
сред педагогическите
специалисти
3. Структури на ученическо
самоуправление и развитие на
лидерство сред учениците
1. Създадени професионални
общности и структури за
изпълнение на стратегията на
училището
2. Дейност на педагогическия
съвет

Среща с родители
Среща с педагогически
специалисти
Въпросник за педагогически
специалисти
Въпросник за директор
Карта за обща информация
Въпросник за педагогически
специалисти
Среща с педагогически
специалисти
Въпросник за ученици

Въпросник за педагогически
специалисти
Среща с екип за управление
Среща с ученици
Въпросник за директор
Карта за обща информация

Карта за обща информация
Среща с педагогически
специалисти
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2. Оперативно планиране и
организиране на дейността на
училището

3. Постигната училищна
автономия

3. Управление на човешките
ресурси

1. Политики на училището за
управление на човешките
ресурси

1. Разработени планове,
програми и други документи на
училището
2. Изпълнение на оперативните
планове и задачи
3. Контролна дейност и
обратна връзка от директора и
заместникдиректора/директорите
1. Регламентирани устройство
и дейност на институцията в
училищни документи
2. Определяне на профили,
професии и избор/съставяне на
учебни планове, учебни
програми и т.н.
3. Организация, методи и
средства на обучение за
осигуряване на качество
1. Ресурсно осигуряване на
образователния процес, в т.ч.
осигурено заместване на
отсъстващи учители
2. Подбор, назначаване и
освобождаване, координация и
субординация, отговорности и
упълномощаване на
педагогическите специалисти и
непедагогическия персонал
3. Привличане, мотивиране и
подкрепа на педагогическите

Карта за обща информация
Среща с екип за управление
Въпросник за педагогически
специалисти
Среща с екип за управление
Карта за обща информация
Въпросник за ученици
Въпросник за педагогически
специалисти
Среща с педагогически
специалисти
Въпросник за ученици
Карта за обща информация
Въпросник за педагогически
специалисти
Среща с екип за управление

Въпросник за директор
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2. Ефективност на
квалификационната дейност

3. Оценяване на постигнатите
резултати и атестиране

4. Управление на
финансовите ресурси

1. Ефективно и целесъобразно
разпределение и използване на
финансовите ресурси за
развитие на училището

специалисти и
непедагогическия персонал

Среща с педагогически
специалисти

4. Прилагане на
наставничеството

Въпросник за директор
Среща с педагогически
специалисти
Карта за обща информация

1. Съответствие на
квалификационната дейност с
политиките и приоритетите,
определени в Стратегията за
развитие на училището
2. Квалификация на
педагогическите специалисти
за развитие на
професионалните им умения и
компетентности
3. Прилагане на придобитите
компетентности от
квалификационната дейност в
пряката работа на
педагогическите специалисти
1. Оценяване на резултатите от
труда и постиженията на
педагогическите специалисти и
непедагогическия персонал
2. Атестиране на дейността на
педагогическите специалисти
1. Планирани, осигурени и
реализирани финансови
ресурси за подобряване на
физическата среда и

Среща с педагогически
специалисти

Среща с екипа за управление

Карта за обща информация

Карта за обща информация
Карта за обща информация
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2. Бюджетни средства за
подпомагане на равния достъп
и подкрепа за личностно
развитие

съвременни дидактически
средства
2. Финансирани дейности за
занимания по интереси
3. Финансирани дейности по
превенция на обучителни
затруднения
4. Планирани и реализирани
средства за библиотечноинформационно обслужване
1. Финансирани и реализирани
дейности по транспорт на
децата/ учениците в училището
2. Финансирани и реализирани
дейности по осигуряване на
ефективна целодневна
организация на учебния ден
3. Финансирани и реализирани
дейности по осигуряване на
условия в общежитие за
живеене, нощувка,
самоподготовка, консултации
по учебни предмети и др.
дейности на учениците
4. Финансирани и реализирани
средства за ученически
стипендии
5. Планирани и реализирани
средства за материални
награди на учениците за високи

Карта за обща информация
Карта за обща информация

Карта за обща информация

Карта за обща информация

Карта за обща информация

Карта за обща информация

Карта за обща информация

Карта за обща информация
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3. Осигурени допълнителни
средства за развитието на
училището

4. Прозрачно управление на
бюджета

постижения в образователната
дейност, в заниманията по
интереси и за приноса им към
развитието на училищната
общност
6. Финансирани и реализирани
средства за ресурсно
подпомагане на деца и ученици
със специални образователни
потребности
7. Финансирани и реализирани
средства за работа с
деца/ученици от уязвими групи
1. Осигурени допълнителни
средства по Национални
програми
2. Осигурени допълнителни
средства по проекти
3. Осигурените собствени
приходи по чл. 293, ал. 1 от
ЗПУО
1. Утвърденият бюджет на
училището, прилагащо система
на делегиран бюджет и
отчетът/отчетите за
изпълнението му са
публикувани на интернет
страницата на училището.
(При
липса
на
такава
публикуването
е
на

Карта за обща информация

Карта за обща информация
Карта за обща информация

Карта за обща информация
Карта за обща информация

Карта за обща информация
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5. Управление на
информационнотехнологичните
ресурси

1. Осигурени и прилагани
информационно-технологични
ресурси в образователния
процес

2. Осигурени и прилагани
информационно-технологични

страницата
на
първостепенния разпоредител
с бюджет)
2. Педагогическите
специалисти и
непедагогическият персонал са
запознати с бюджета на
училището, както и с отчетите
за неговото изпълнение
3. Принос на обществения
съвет за целесъобразното
управление на финансовите
ресурси
1. Осигурени информационнотехнологични ресурси, лицензи
и абонамент за дигитално
образователно съдържание за
образователния процес
2. Дигитални образователни
ресурси, прилагани по учебни
предмети и образователни
направления
3. Прилагане на електронен
дневник при оценяване,
администриране и
комуникация в образователния
процес
1. Изградена безжична
интернет мрежа с осигурен
достъп на потребителите

Въпросник за педагогически
специалисти

Среща с родители

Карта за наблюдение на
училище
Карта за обща информация
Въпросник за ученици

Карта за обща информация
Въпросник за родители

Карта за наблюдение на
училище
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ресурси в административната
дейност

6.
Управление
на 1. Проактивност на директора
партньорствата за развитие при установяване на
на училището
партньорства

2. Принос на партньорствата за
повишаване на качеството на
образование

3. Работа в мрежи за
партньорско учене и
целенасочено продължаващо
професионално развитие

2. Осигурени технологии и
софтуерни продукти за
администрацията
3. Налични материали,
информация, образци на
документи и др., вкл. на
интернет страницата на
институцията
1. Установени партньорства за
постигане целите на
институцията

2. Взаимодействие с
настоятелство/родителски
организации и др. за
развитието на училището
3. Взаимодействие със
социалните партньори за
повишаване качеството на
образование
1. Съвместни дейности с
образователни, културни и
обществени организации и
институции
2. Партньорство с бизнеса
1. Създадени мрежи за
сътрудничество и обмен на
добри и иновативни практики

Карта за наблюдение на
училище
Карта за наблюдение на
училище
Среща с екип за управление
Портфолио – информация за
установените партньорства без
пренасяне в карта за обща
информация
Среща с родители

Среща с екип за управление
Среща с педагогически
специалисти
Карта за обща информация
Въпросник за ученици

Карта за обща информация
Въпросник за ученици
Портфолио – информация за
партньорство в мрежи с други
училища
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2. Съвместни дейности за
продължаващото
професионално развитие на
педагогическите специалисти и
придобиването на ключови
компетентности у
децата/учениците

Среща с педагогически
специалисти
Портфолио
Среща с педагогически
специалисти

ОБЛАСТ „ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА“
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Областта институционална среда включва: физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на училищата и детските
градини, развитие на организационната култура на детската градина или училището, развитие на среда за подкрепа и ефективно
взаимодействие между всички участници в образователния процес и с всички заинтересовани страни, както и удовлетвореност на участниците
в образователния процес.
КРИТЕРИИ

ИНДИКАТОРИ

ПОДИНДИКАТОРИ

ИНСТРУМЕНТИ

1. Управление и развитие на
физическата среда

1. Безопасна и здравословна
физическа среда

1. Организация на
пропускателен режим и
видеонаблюдение

Карта за наблюдение на
училище
Въпросник за родители

2. Достъп до здравно
обслужване

Карта за наблюдение на
училище

2. Обновена, модернизирана,
ергономична и функционална
физическа среда

3. Класните стаи/занималните,
кабинетите и лабораториите,
учебно-производствените бази
за практическо обучение,
помещенията за занимания по
интереси в училището са
безопасни
4.Зоните за отдих, спорт,
хранене и дворните
пространства са безопасни и
здравословни
1. Класните стаи/занимални,
кабинетите и лабораториите,
учебно-производствените бази
за практическо обучение,
помещенията за занимания по
интереси в училището са

Въпросник за ученици
Карта за наблюдение на
училище

Карта за наблюдение на
училище
Карта за наблюдение на
училище
Въпросник за ученици
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обновени, модернизирани,
функционални и ергономично
оборудвани
2. Съвременен, функционален,
ергономичен и функционален
вид на зоната за хранене,
зоните за спорт и спортните
площадки
3. Сервизните помещения са
обновени и поддържани
3. Достъпна и подкрепяща
образователна среда

2. Библиотечноинформационна осигуреност
и учебни ресурси за

1. Среда и ресурси за
библиотечно-информационно
обслужване

1. Достъпна архитектурна
среда
2. Кабинети/зони за
осигуряване на подкрепа за
личностното развитие на
децата/учениците
3. Осигурени образователни
ресурси за ученици със СОП
(към допълнителна подкрепа за
специализиран софтуер)
4. Осигурени условия за
самоподготовка, консултации
по учебни предмети,
индивидуална работа и
занимания по интереси в
общежитието
1. Обособена библиотека и/или
кътове за четене

Карта за наблюдение на
училище
Въпросник за ученици
Карта за наблюдение на
училище
Карта за наблюдение на
училище
Карта за наблюдение на
училище

Среща с екипа за управление

Карта за наблюдение на
училище

Карта за наблюдение на
училище
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осигуряване на
образователния процес

2. Информационна осигуреност
на библиотечното обслужване
2. Прилагане на
библиотечните,
информационните и учебните
ресурси за повишаване на
качеството на образованието

3. Развитие на
1. Управление на промяната за
организационната култура на организационно развитие и
училището
усъвършенстване

2. Изградена позитивна среда в
училището

Карта за наблюдение на
училище
Въпросник за ученици

1. Индивидуална и групова
работа с децата/учениците в
библиотеката/кът за
четене/обособена зона за
четене
2. Използване на
Среща с ученици
библиотечните,
информационните и учебните
ресурси при самостоятелно
учене
3. Използване на дигиталните
Въпросник за ученици
устройства и ресурси в
библиотеката в образователния
процес
1. Инициатива за промяна, нови Карта за обща информация
идеи за творчество и развитие
Среща с педагогически
специалисти
2. Комуникация в училищната Среща с родители
общност
за
разбиране, Среща
с
педагогически
приемане и реализиране на специалисти
промените
3. Устойчивост на промяната
Карта за обща информация
Среща с екип за управление
1. Съвместно договорени
Карта за наблюдение на
правила и ценности за
училище
осигуряване на позитивна
Среща с ученици
среда в училището
2. Система от дежурства
Среща с ученици
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3. Ефективна училища
политика за превенция на
тормоза и насилието

4. Ефективна училищна
политика за предотвратяване
на ранното отпадане на
учениците от училище

Карта за наблюдение на
училище
3. Превенция на проблемно Среща с ученици
поведение на учениците
Среща с родители
4. Формирани умения за
Среща с екип за управление
управление на конфликти
Среща с родители
5. Училищни символи и
Среща с ученици
ритуали
Въпросник за родители
1. Дейности за превенция на
Карта за обща информация
тормоза и насилието в
Въпросник за педагогически
училището
специалисти
2. Взаимодействие на
Въпросник за директор
педагогическия екип,
Среща с родители
родителите и други
специалисти при
осъществяване на дейностите
за превенция на насилието и
тормоза и преодоляване на
проблемното поведение
1. Дейности за превенция на
Карта за обща информация
отпадането
Въпросник за педагогически
специалисти
2. Дейности за интервенция и
Карта за обща информация
компенсиране на отпадането
3. Взаимодействие на
Въпросник за директор
педагогическия екип,
Среща с родители
родителите и други
специалисти за превенция на
отпадането и
преждевременното напускане
на ученици от образователната
система
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5. Публичност на дейността на
училището

4. Развитие на среда за
подкрепа и ефективно
взаимодействие между
всички участници в
образователния процес и с
всички заинтересовани
страни

1. Създадени условия и развита
среда за подкрепа на
взаимодействието между
участниците в образователния
процес

4. Взаимодействие на
педагогическия екип,
родителите и други
специалисти за интервенция и
компенсиране на отпадането и
преждевременното напускане
на деца/ученици от
образователната система
1. Информация в интернет
страницата на училището и
информационни материали в
сградата на институцията
2. Реализирани дейности за
популяризиране на училището

Среща с екипа за управление

1. Създадени благоприятни и
здравословни условия за
децата/учениците,
педагогическите специалисти и
непедагогическия персонал
2. Създадени условия за учене
един от друг/взаимно учене
между педагогическите
специалисти
3. Създадени условия за
взаимодействие между
педагогическите специалисти и
родителите
4. Консултиране, подпомагане
и подкрепа на всички
участници в образователния

Карта за наблюдение на
училище

Карта за наблюдение на
училище
Карта за обща информация
Въпросник за родители

Въпросник за педагогически
специалисти
Среща с екипа за управление
Карта за обща информация
Въпросник за родители
Карта за обща информация
Среща
с
педагогически
специалисти
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5. Удовлетвореност на
участниците в
образователния процес

процес от педагогически
съветник/психолог в училище
2. Създадени условия за 1. Създадени условия за
ефективно взаимодействие със сътрудничество с
заинтересованите страни
образователни медиатори,
здравни медиатори, социални
работници и др.
2. Създадени възможности за
споделяне на ресурси и
провеждане на съвместни
инициативи с различни
заинтересовани страни
3. Създадени условия за
включване на заинтересованите
страни в процесите за
осигуряване на качество на
образованието
1. Благополучие на учениците
1. Установена практика в
училището за проучване на
удовлетвореността у
учениците
2. Позитивни, мотивирани и
подкрепени ученици в
обучението и в процеса за
личностното развитие
2.Училището
като желано 1. Принадлежност на
място от ученика
учениците към класа и
училището
2. Осигурени условия в
училището за подготовка и
успешна бъдеща реализация на
учениците

Карта за обща информация

Карта за обща информация

Среща с екипа за управление

Въпросник за ученици

Въпросник за ученици

Въпросник за ученици
Въпросник за ученици
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3. Успешна личностна и
професионална реализация на
педагогическите специалисти в
училището

4. Създадени условия в
училището за развитието и
постиженията на
детето/ученика

1. Периодично проучване на
удовлетвореността на
педагогическите специалисти в
училището

Въпросник за педагогически
специалисти
Среща с педагогически
специалисти

2.
Създадени
подходящи
условия за труд и почивка на
педагогическите специалисти в
училището
3. Отличаване и насърчаване на
педагогическите специалисти с
принос към качеството на
образованието в училището
4.
Удовлетвореност
от
взаимодействието с останалите
участници в образователния
процес и със заинтересовани
страни
1. Периодично проучване на
мнението на родителите
относно ефективността на
образователния процес
2. Образователният процес
допринася за благополучието
на децата/учениците в училище
и за бъдещата им реализация

Въпросник за педагогически
специалисти

Въпросник за педагогически
специалисти

Въпросник за педагогически
специалисти

Въпросник за родители

Среща с родители
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Приложение № 2
Механизъм за формиране на оценка на качеството на образованието
Оценката се формира чрез следния механизъм:
Всеки индикатор се оценява от инспектиращия екип въз основа на получените
резултати от оценката на подиндикаторите и се отразява в четири равнища. За подпомагане
на процеса, при който събраната от различни източници и по различен начин информация
се оценява се използва примерното описание на различните степени на изпълнение,
представено на фиг.1. То е базирано на параметрите, регламентирани в чл. 13 на Наредба
№18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата.

Представянето е оценено с над 81%, включително, по
всички подиндикатори към индикатора, получени чрез
използваните инструменти за инспектиране

Оценката на всички използвани инструменти по
подиндикаторите към индикатора е между 61% и 80%
или
Преобладаващата оценка на всички използвани
инструменти по подиндикаторите към индикатора е над
80%, но има и по-ниска от 60% оценка, получена по
някой от инструментите
Оценката по всички инструменти е между 41% и 60%
или
Наличие на оценка по някои от инструментите над 60%
и едновременно с това оценка под 40% и/или оценки в
диапазона 41% - 60%

Представянето по всички подиндикатори към
индикатора е оценено с под 40%

Фиг. 9. Описание на степените на изпълнение на ниво индикатор
Оценката на всеки критерий се формира като сбор от точките на всички индикатори,
които го описват. Оценката на всеки критерий се изчислява автоматично от ЕСУИ след
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нанасяне на оценките на индикаторите от инспектиращия екип. Максималният общ брой
точки по всеки критерий се определя от директора на НИО.
Оценката на всяка област се формира като процентно отношение на сбора от
точките, получени по отделените критерии, към максималния брой точки за областта.
Оценката на всяка област се изчислява автоматично от ЕСУИ. Получената оценка се
превръща в качествена оценка, като при получени от системата:
➢

над 81 процента включително качествената оценка е „много добра“;

➢

от 61 до 80 процента включително - „добра“;

➢

от 41 до 60 процента включително - „задоволителна“;

➢

под 40 процента включително - „незадоволителна“.

Цялостната независима експертна оценка на качеството на предоставяното от
детската градина или училището образование съдържа получените качествени оценки на
областите за инспектиране.
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