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I. ПРИНЦИПИ 

1. Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите; 

2. Автономия и самоуправление; 

3. Ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението; 

4. Удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица; 

5. Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики; 

6. Непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в институцията; 

7. Ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на пазара на труда; 

8. Целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование; 

9. Лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на институцията. 

II. РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

ОБУЧЕНИЕТО 

Вътрешната система за осигуряване на качеството включва: 

1. Политиката и целите по осигуряване на качеството; 

2. Органите за управление на качеството и правомощията им;  

3. Правилата за нейното прилагане; 

4. Годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; 

5. Условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване.



   Цели: 

 Осигуряване на качествено и ефективно образование; 

 Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати; 

 Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване; 

 Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие; 

  Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно 

и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт; 

 Развитие на компютърните умения на училищната общност; 

 По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност, проектна работа ); 

 Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, 

адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентнос-

ти; 

 Акцент върху грамотността (български език и математика); 

 Създаване на условия за изяви на учениците; 

 Диференциация на обучението в посока на желания и възможности на обучението; 

 Повишаване качеството на публичните изяви на учениците; 

 Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите; 

 Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всеки ученик и насочване на развитието му 

в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа 

с учениците; 

 Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици, с цел продължаване на 

образованието в нашето училище; 

 Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успевае-



мостта на учениците в обучението; 

 Използване на иновативни педагогични методи и форми за    предаване, преподаване и научаване на учебни знания; 

 Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост. 

 Успешно въвеждане на нови учебни програми. 

 Стриктно спазване на изискванията за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани 

с образованието, опазващи живота и здравето на учениците. 

 Стриктно спазване на изискванията за превенция на различни форми на учащи, педагогически и непедагогически персонал. 

 Стриктно спазване на изисквания за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

 Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие. 

 Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение. 

 Подкрепа на изявата и развитието на даровитите ученици.  

 Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно 

и  екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт 

 Засилване взаимодействието с родителите, общността и училищното настоятелство. 

 Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие. 

Политиката и целите по осигуряване на качеството се разработват от директора, съответно от ръководителя на институцията в съответст-

вие със стратегията за развитие на инститиуцията. 



Органи за управлението на качеството са: 

- Директорът, съответно ръководителят на институцията; 

- Педагогическият съвет – за училищата 

За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството в институцията се определят комисия или комисии за: 

1. Разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализирането им. 

2. Разработване на годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване. 

3. Разработване на конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценя-

ването 

4. Провеждане на самооценяването 

5. Изготвяне на доклад от самооценяването до директора. 

 Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисията или комисиите се определят от директора, съответно 

от ръководителя на институцията в зависимост от вида и обема на възложените задачи. В състава на комисията или комисиите може да се 

включват и външни специалисти. Комисията или комисиите се определят в срок до 5 септември, преди началото на всяка учебна година за 

училищата. 

 Директорът, съответно ръководителят на институцията: 

1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на вътрешната система за управление на качеството. 

2. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството. 

3. Определя отговорника по качеството. 

4. Определя състава на комисията или комисиите. 

5. Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването след приемането му от съответния орган и кориги-

ращите мерки в хода на изпълнението му. 

6. Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на дейностите по самооценяването. 



7. Утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на качеството въз основа на годишния доклад за резулта-

тите от проведеното самооценяване.  

8. Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в институцията. 

9. Представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на регионалното управление на образованието – за училище-

то или на Националната агенция за професионално образование и обучение – за центъра на професионално обучение. 

10. Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в институцията. 

 Докладът от самооценяването е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за действие към стратегията за развитие-

то на училището. 

 Педагогическият съвет приема: 

1. Мерките за повишаване на качеството на образованието 

2. Правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализацията им като част от правилника за дейността 

на обучаващата институция. 

3. Годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване. 

4. Годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване. 

 Директорът на училището отговаря за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството, като със 

заповеди: 

1. Организира изпълнението на следните дейности: 

 Анализ на резултатите от изпълнението на целите на институцията 

 Анализ на силните и слабите страни, възможностите и рисковете за развитието на институцията; 

 Посочване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите образователни резултати; 

 Посочване на специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на предоставяното образование; 

 Планиране на ежегодните дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на институцията; 



 Изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за развитие на институцията и реализиране на заложе-

ните в нея цели; 

2. Определя комисията, която извършва самооценяването – нейния състав, задачите и сроковете за изпълнение. 

3. Определя начина на участие на лицата, включени в процеса на самооценяване: ученици, учители, директор и родители. 

4. Утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, показатели и инструментите за самооценяване. 

5. Утвърждава преди края на учебната година доклада от самооценяването, който съдържа: 

 Данни за използваните инструменти при самооценяването 

 Информация за вътрешната и външната среда, в която функционира институцията през периода на самооценяването; 

 Данни за резултатите от самооценяването, сравнени с резултатите от предходното самооценяване; 

 Анализ на резултатите от самооценяването; 

 Предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията с цел повишаване на качеството на предоставяното об-

разование, както и за сроковете за тяхното изпълнение. 

 Правилата за прилагането на вътрешната система за осигуряване на качеството се разработват от комисията и се приемат 

от органа като част от правилника за дейността на обучаващата институция. Те включват: 

1. Правомощията на участниците във вътрешната система за осигуряване на качеството; 

2. Реда за организиране и провеждане на самооценяването; 

3. Реда и начина за съхранение на доказателствените материали за проведеното самооценяване; 

4. Взаимодействието на институцията със социалните партньори и другите заинтересовани страни за осигуряване на качеството; 

5. Начина за информиране на обществеността за получените резултати от проведеното самооценяване в обучаващата институция. 

 Годишният план – график съдържа дейностите по самооценяването, групирани по критериите за качество, като задължително се 

посочват видът на инструментариума към тях и сроковете и отговорните лица за изпълнението им. План – графикът се утвърждава от ди-

ректора на училището, съответно от ръководителя на институцията в началото на всяка учебна година. При необходимост се предлагат на 



директора, съответно на ръководителя на институцията коригиращи мерки за изпълнение на годишния план – график. След утвърждаване 

на мерките се организира и координира изпълнението им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. КРИТЕРИИ ПО ОБЛАСТИ НА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО 

КАЧЕСТВО 

МЕРКИ 
МЕХАНИЗЪМ НА ВЪЗ-

ДЕЙСТВИЕ 
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗ-

ПЪЛНЕНИЕ 
ОРГАНИЗИРА ОТГОВАРЯ 

1. Осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на личността на ученика чрез осъвременяване на системата на образо-

ванието 

Област на въздействие: модернизация на образователната система за преодоляване на достъпно и качествено образование 

1.1 Подкрепа на Закон за % обхванати в ЦОУД % обхванати в Учители в 

целодневната организация на учебния предучилищното и  ЦОУД ГЦОУД 

ден за учениците от I до VII клас; училищното образование    

 Стратегическа рамка за    

 развитие на    

 образованието,    

 обучението и ученето в    

 република България    

 (2021 - 2030)    

1.2 Проучване и прилагане на Закон за Разработване на Педагогически Учители 

стандартите за учебно съдържание и на предучилищното и програми и годишни специалисти  

учебните програми за училищното образование тематични   

   общообразователната подготовка в Стратегическа рамка за разпределения   

дейността на училището; развитие на    

 образованието,    

 обучението и ученето в    

 република България    

 (2021 - 2030)    



1.3 Кариерно ориентиране на 

учениците:  

-Беседи в Час на класа;  

- Тематични родителски срещи;  

-Посещения на професионални гимна-

зии;  

- Съвместни дейности с ЦКО  по проект 

на НП „Предоставяне на съвременни 

условия за работа на децата  и ученици-

те в центрове за подкрепа за личностно 

развитие”, Модул В — 

„Кариерно ориентиране и консултиране на 

учениците” 

Закон за 

предучилищното и учи-

лищното образование 

Стратегическа рамка за 

развитие на образование-

то, обучението и ученето 

в република България 

(2021 - 2030) 

брой проведени анкети, 

часове и проучвания, 

брой консултирани уче-

ници 

ЦКР Кл. ръководители 

1.4 Осигуряване на квалификация на Закон за Брой включени РУО Педагогически 

учителите и привличане на младите предучилищното и педагогически УР специалисти 

хора в професията:  

- организиране и 

училищното образование специалисти;   

   провеждане на Стратегическа рамка за Създаден работещ   

  вътрешно институционална развитие на механизъм за   

квалификация на педагогическите образованието, финансова подкрепа   

специалисти съобразно приоритетите в обучението и ученето в    

училищната политика; - разработване република България    

на правила за организиране, (2021 - 2030)    

провеждане и отчитане на участието на     

педагогическите специалисти във     

вътрешно институционална     

квалификация; - участие на     

педагогическите специалисти в     



обучения, свързани с повишаване на     

квалификацията за придобиване на     

ПКС;     

- отразяване на постигнатите     

компетентности от професионалния     

профил на всеки педагогически  

специалист в професионално 

портфолио; 

-въвеждаща квалификация за подкрепа на 

млади педагогически специалисти- 

наставничество; 

1.5 Осъществяване на превенция срещу от-

падането в      задължителна училищна въз-

раст: 

-работа с родителите на застрашените от 

отпадане ученици; 

-осигуряване на обща и допълнителна 

подкрепа на учениците; 

Закон за предучилищното 

и училищното образова-

ние Стратегическа рамка 

за развитие на образова-

нието, обучението и уче-

нето в република Бълга-

рия 

(2021 - 2030) 

наличие на механиз-

ми за адаптиране на 

ученика към учи-

лищната среда; съз-

дадени възможности 

за включване с раз-

лични училищни об-

щности; 

УР Педагогически спе-

циалисти 

1.6 Развитие на базовата и Закон за брой социализирани УР Педагогически 

функционалната грамотност на предучилищното и ученици;  специалисти 

  учениците: училищното образование интегриране на деца   

-усвояване на българския книжовен Стратегическа рамка за със СОП;   

   език чрез осигуряване развитие на повишаване на   

   на часове за разширена подготовка в образованието, успеваемостта   

учебните планове; обучението и ученето в    

-осигуряване на допълнително република България    

обучение по български език за деца, за (2021 - 2030)    



които българският език не е майчин,     

вкл. и за децата на мигранти:     

 -допълнителна индивидуална работа в     

часовете по консултации и в     

заниманията по интереси;     

 -формиране на математически     

компетентности за развиване на     

индивидуални способности и творческо     

мислене чрез осигуряване на часове за     

разширена подготовка в учебните     

планове     

1.7 Осигуряване на съвременни форми на 

обучение чрез разширяване на възможнос-

тите на ИКТ в системата на училищното 

образование: 

-използване и внедряване на информационни 

и електронни ресурси в     обучението; 

- формиране на дигитална компетентност; 

-оборудване на интерактивна класна стая; 

- участие в проект „Образование за утрешния 

ден” 

Закон за предучилищното 

и училищното образова-

ние Стратегическа рамка 

за развитие на образова-

нието, обучението и уче-

нето в република Бълга-

рия (2021 - 2030) 

брой учители, включени 

в ИКТ 

УР Педагогически спе-

циалисти 



1.8 Създаване на предпоставки за на-

сърчаване на учениците към физи-

ческа активност и системно практи-

куване на спорт, като средство за 

здравословен начин на живот, физи-

ческо и духовно развитие:  

-предлагане на извънкласни форми по 

различни видове спорт; 

- участие в проект „ Заедно в изкуствата и в 

спорта“ 

Закон за предучилищното 

и училищното образова-

ние Национална стратегия 

за развитие на физическо-

то възпитание и спорта в 

Република България 2012 

- 2022 

Брой часове за прак-

тикуване на спорт  в 

училище; 

наличие на здравословна 

и сигурна среда; 

достъпни и безопас-

ни спортни съоръ-

жения; 

% обхванати ученици; 

УР Педагогически спе-

циалисти 

1.9 Осигуряване на достъп до общо об-

разование на всички учащи: 

-наличие и поддръжка на функционални и 

модерно оборудвани  класни стаи и каби-

нети; 

- наличие на безжичен интернет мрежа 

(Wi-Fi) 

- безплатен транспорт; 

- осигурено функционално работно 

място на ученика и учителя; 

- наличие на стол за хранене; 

- осигурена достъпна архитектурна 

среда; 

Закон за предучилищното 

и училищното образова-

ние - Механизъм за съв-

местна  работа на инсти-

туциите по обхващане и 

включване в образовател-

ната система на деца и 

ученици в задължителна 

предучилищна и училищна 

възраст 

наличие на пропускате-

лен режим и ориентири 

за ученици, родители и 

външни лица 

УР Педагогически спе-

циалисти 



1.10 Прилагане на разнообразни форми и 

начини за обучение с цел мотивиране на 

учениците за повишаване на качеството на 

образование: 

- формиране на умения за самооценка и  

оценка 

- изграждане у учениците стратегии за учене; 

- участие в проекти; 

- нагледност, интерактивност, използване на 

информационни технологии 

Закон за предучилищното 

и училищното образование 

Брой ученици, 

участвали в състе-

зания, конкурси и 

проектна дейност; 

повишаване на ус-

певаемостта 

УР Педагогически спе-

циалисти 

Област на въздействие: Управление на качеството на образованието 

1.11 Изграждане на единна и интегрирана 

информационна система за  контрол и управ-

ление на образованието  и обучението: 

- разработване на механизъм за самооцен-

ка и оценка 

- въвеждане на електронни дневници 

Оперативна програма 

“Развитие на човешки 

ресурси“ 

Брой внедрени 

информационни системи; 

% информирани родители 

УР Педагогически спе-

циалисти 

1.12 Повишаване на резултатите от външ-

ното оценяване като инструмент за усъ-

вършенстване на компетенциите на учени-

ците в това число в областта на четенето, 

природните науки и математиката 

Закон за предучилищно-

то и училищното образо-

вание 

Повишена успеваемост 

на външното оценяване 

УР Педагогически спе-

циалисти 

1.13 Включване на родителите и мес-

тната власт и учениците в училищно-

то самоуправление: 

-активиране на дейността на УН 

Закон за предучилищно-

то и училищното образо-

вание 

контакти с родителите 

или настойниците; 

удовлетвореност на 

училищните партньори; 

УР 

Родители 

Педагогически спе-

циалисти Родители 



- партньорство с обществения съвет.  организирани съвмест-

ни прояви със съдейст-

вието на училищните 

партньори; участие на 

училищните 

партньори в проекти 

  

Област на въздействие: Подобряване на творчеството и иновациите, ориентирани към развитието на личността на ученика 

1.15 Развитие на лидерски и социални уме-

ния и насърчаване на способностите и инте-

ресите на учениците чрез подпомагане учас-

тието им в дейности от областта на нефор-

малното образование, изкуствата, културното 

наследство, науката, техниката и спорта: 

- ученическо самоуправление 

Закон за предучилищно-

то и училищното образо-

вание 

Установена позитивна 

атмосфера 

Умения за работа в 

екип 

УР Педагогически спе-

циалисти 

1.16 Популяризиране на добрите педаго-

гически практики;  

 

- насърчаване на интерактивността на    обра-

зователния процес и използване на съвре-

менни методи на преподаване: 

- обмен на добри практик за проблемните 

групи и методически обединения; 

- участие в конференции, семинари; 

- квалификация на педагогическите  кадри 

Закон за предучилищно-

то и училищното образо-

вание 

Изграждане на правила 

за ВИК 

 

УР Педагогически спе-

циалисти 

Област на въздействие: Подобряване на материално-техническата база на образование и обучение 



1.18 Подобряване и поддържане на 

материално - техническата база: 

Инвестиционни 

програми 

Наличие и поддръжка 

на МТБ 

УР Помощен 

персонал 

- игротека 

- спортна база; 

- санитарни възли; 

    

1.19 Осигуряване на съвременно обо-

рудване и ИКТ и осигуряване на 

компютър за всяко дете;  

- възможност за използване на интернет връз-

ка в сградата на училището 

Закон за предучилищно-

то и училищното образо-

вание 

Брой функционални 

работни места 

УР УР 

Педагогически спе-

циалисти 

1.20 Извършване на основен ремонт, ре-

конструкция на действащите бази за от-

дих и спорт на учащите се и увеличаване 

на броя на работещите такива: 

- осигуряване на спортна база за начален      

етап; 

- обособяване на зелен кът за уроци на         отк-

рито. 

Национални програми Спортни съоръжения 

Здравословна и безопасна 

среда 

УР Педагогически ко-

лектив  

Ученици  

Учители  

Родители 

2. Подобряване на качествените характеристики на работната сила 

Област на въздействие: Динамично адаптиране на ученето през целия живот и мобилността към потребностите на личността и 

изискванията на пазара на труда 



2.1 Популяризиране на ученето през це-

лия живот – мотивация и насърчаване на 

кариерното развитие на педагогическите 

кадри: 

- придобиване на ПКС; 

- магистърска степен; 

- участие в организационните форми на  

продължаващата квалификация 

 Брой пед. специалисти УР Педагогически спе-

циалисти 

2.2. Въвеждане и прилагане на система 

за самооценяване на дейността на педагоги-

ческите специалисти и училището - изработ-

ване на професионално портфолио 

Закон за 

предучилищното и учи-

лищното образование 

Наредба №15 на МОН 

Брой пед. специалисти УР Педагогически 

специалисти 

2.3 Създаване на условия за кариерно раз-

витие на педагогическите специалисти 

Закон за предучилищно-

то и училищното образо-

вание Наредба №15 на 

МОН 

Брой пед. специалисти 

Създадени възможности за 

изява на пед. спец. 

УР Педагогически спе-

циалисти 

 


