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I. ВЪВЕДЕНИЕ.  

В настоящия документ разглеждаме качеството на образование като степента на 

съответствие на предоставяните от училището  образователни услуги с нормативните 

изисквания и с очакванията на гражданите и потребителите на тези образователни услуги 

(ученици, родители, работодатели), както и на очакванията на други заинтересовани 

страни). Повишаването на качеството на предлаганото от училището образование е 

предмет на целенасочена училищна политика.  

1.1 Основни понятия. 
По смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, управлението на 

качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на 

анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на 

подобрения в работата на детските градини и училищата.  

Важен инструмент в процеса на управление на качеството е професионалната рефлексия, 

която в оптималния си вариант  представлява системен и задълбочен преглед на 

реализацията на училищните политики и практики с цел подобряване на качеството на 

предлаганато образование. До регламентиране на самооценяването в държавния 

образователен стандарт за управление на качеството в институциите, мерките за 

повишаване качеството на образование се извеждат по избрана в образователната 

институция технология.  

Мерките за повишаване на качеството на образованието включват анализиране, 

планиране (прогнозиране, проектиране), изпълнение, контрол на постиженията от гледна 

точка на заложените цели и достигнатите резултати, както и отчитане на дейностите в 

процеса на обучение, възпитание и социализация на учениците и на управление на 

институцията чрез внасянето на подобрения в организацията на работата и повишаване на 

образователните резултати на учениците.  

1.2 Цел и очаквани резултати  
Подобряването на качеството на образованието предполага изпълнение на целенасочени 

политики и действия, насочени към повишаване на образователните резултати на 

учениците и овладяване от тях на ключови компетентности, както и оптимизиране на 

процеса на управление на училището.  

Мерките за повишаване качеството на образование в образователната институция са 

насочени към:  

 очертаване на максимално обективна картина на качеството на образование, 

предоставяно в училището и степента на съответствие от една страна - с нормативните 

изисквания, и от друга – с очакванията на учениците, родителите, гражданите, 

работодателите и други заинтересовани страни. 

 идентифициране на практиките с висока ефективност и по възможност разширяване на 

техния обхват. 

 установяване на рисковете по отношение на качеството на възможно най-ранен етап. 

 определяне на областите, в които училището има нужда от подобрение и очертаване на  

мерки и дейности за усъвършенстване на дейността. 

 оптимизиране на системата за управление на ресурсите с цел повишаване на 

ефикасността. 

 Насърчаване на  взаимодействието и сътрудничеството между членовете на екипа, с 

оглед  създаване на нагласа, готовност и мотивация за усъвършенстване на практиките. 

 „отваряне“ на образователната институция към обществото и към създаването на 

партньорства в по-широк план и контекст. 

 

II. ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕ В ПТГ Н.Й.ВАПЦАРОВ 
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Цел 1: Усъвършенстване на организацията и провеждането на образователния процес, 

повишаване на резултатите на учениците и придобиване от тяхна страна на ключови 

компетентности. 

 

1. Усъвършенстване на процеса на преподаване чрез прилагане на стратегии, методи 

и подходи, провокиращи вниманието на учениците и насочени към придобиване на 

ключови компетентностни и умения за решаване на проблеми. 

2. Подобряване на образователната среда и условията за учене на учениците. 

3. Целенасочени усилия за изграждане у учениците на социални умения и формиране 

на емоционална интелигентност от ранна възраст 

4. Осъществяване на екипна дейност между педагогическите специалисти за 

интегриране на учебното съдържание с фокус върху ключовите компетентности. 

5. Обезпечаване на образователния процес с разработени адекватни и приложими 

учебни програми за разширена и допълнителна подготовка  

6. Оптимизиране на вътрешната система за оценяване постиженията на учениците 

чрез прилагане на стратегии подходи за отчитане на индивидуалния напредък на 

всеки ученик 

7. Извършване на задълбочени анализи на резултатите на учениците от НВО, ДЗИ, 

ДКИ и извеждане на конкретни мерки за подобрение 

8. Планиране и реализиране на дейности за изграждане на позитивен 

организационен климат, за утвърждаване на позитивна дисциплина и за развитие 

на училищната общност (занимания по интереси, форми на ученическо 

самоуправление, взаимодействие с други институции с цел формиране на 

социални и граждански компетентности и умения за подкрепа на устойчивото 

развитие) 

9. Целенасочени дейности за развитие и изява на интересите и способностите на 

учениците и разширяване на участието им в олимпиади, състезания и др.  

10. Осигуряване на система от мерки за допълнителна работа с изоставащи ученици, 

консултации и подкрепа на ученици с изявени дарби. 

11. Създаване на условия за ефективно включване и приобщаване в училищния живот 

на ученици със специални образователни потребности,  ученици в риск, ученици 

от уязвими групи и др.  

12. Предприемане на активни и целенасочени действие за превенция на отпадането от 

училище и намаляване дела на отсъствията и по неуважителни причини.  

13. Осъществяване на пълноценно и ефективна партньорство с родителите на 

учениците. 

14. Повишаване на професионалните умения и компетентности на педагогическите 

специалисти за осигуряване на ефективно провеждане на образователния процес, 

за прилагане на прилагане на компетентностния и ценностно-ориентиран подход.  

15. Развитие на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти за 

прилагане на новите технологии, за облачни ИКТ услуги, за иновативни 

дигитални методи за преподаване. 

16. Развитие на компетентностите на педагогическите специалисти за работа с 

даровити/талантливи деца/ученици, с деца/ученици със специални образователни 

потребности и в мултикултурна среда. 

17. Разработване и прилагане на училищна програма за взаимодействие на 

училищната общност с различни заинтересовани групи, които да подпомагат 

включването на децата в образование, трайното им приобщаване и повишаването 

на образователните им резултати. 

 

Цел 2: Усъвършенстване на управлението на институцията 
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1. Разработване на стратегия за развитие на училището, въз основа на анализ на силните 

и слабите страни в дейността на институцията и на постигнатите резултати, 

съобразена с националната, регионалната и общинската образователна  политика.  

2. Прилагане на ясна кадрова политика, съдържаща обективни критерии за подбор, 

назначаване, съкращаване, възнаграждение, дисциплинарна отговорност, награди, 

кариерно развитие.   

3. Осъществяване на ефективна квалификационна дейност, с извършване на регулярна 

оценка на влиянието и ефективността на включването на педагогическите 

специалисти във форми за повишаване на професионалната им компетентност. 

4. Създаване на климат за иновации, за създаване, популяризиране и обмяна на 

ефективни педагогически практики. 

5. Изграждане на безопасна, здравословна и подкрепяща среда – достъпна архитектурна 

среда, пропускателен лежим, видеонаблюдение, медицински кабинет, ресурсен 

кабинет. 

6. Оборудване  и поддръжка на функционални и модерни класни стаи, кабинети, 

работилници, лаборатории и др. 

7. Прилагане на ефективна система за финансово управление и контрол.   

8. Формиране на организационна култура за съхранение на институционалните 

ценности и традиции; за изграждане на системата от символи и ритуали; за приемане 

и прилагане на Етичен кодекс на училищната общност и правила за поведение; за 

измерване ефективността от прилагането на мерки и санкции за нарушението им. 

9. Създаване на условия и постигане на ефективно взаимодействие между участниците 

в образователния процес (педагогически специалисти – ученици – родители), както и 

с всички заинтересовани страни за постигане на устойчивост при функционирането 

на институцията (финансиращ орган, базово предприятие, РУО, обществен съвет, 

училищно настоятелство и др.). 

10. Регулярно провеждане на изследване за проучване на удовлетвореността от 

управлението на педагогическите специалисти, учениците, родителите, партньори и 

заинтересовани лица.   

 

III. МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ 

 

Реализирането на ефективно взаимодействие между институциите в процеса на 

формиране на образователни политики, в пряката работа за подкрепа на личностното 

развитие на учениците, за вземане на решения и за изграждане на среда за пълноценно 

реализиране на младите хора е важен елемент от дейността на Професионална 

техническа гимназия Н.Й.Вапцаров, град Враца. Динамичните промени на ситуацията в 

училище, нормативната рамка на Закона за предучилищното и училищното образование 

и съпътстващите го документи, както и Закона за професионалното образование и 

обучение и поставят на дневен ред пред гимназията сериозни въпроси, решаването на 

които изисква усилията на разширен екип от специалисти. 

Основополагащите принципи на взаимодействието между гимназията и 

административните органи, институции и организации са базирани върху: 

*гарантиране на „най-добрия интерес” на всяко дете; 

*превенция на трудностите; 

*сътрудничество, ефективна комуникация; 

*позитивно и конструктивно отношение; 

*системност и последователност на въздействията; 

*отношения на загриженост; 
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*повишаване на капацитет; 

*обединяване компетентността на широк кръг специалисти. 

Динамично развиващата се среда в училищната общност, извършващите се 

промени в нормативната база и повишените обществени очаквания към образованието, 

налагат гъвкава политика по отношение на партньорствата. Взаимодействието между 

гимназията и различните институции и организации се осъществява под различни форми 

– информационна, изпълнителска, екипна, експертна, съгласуваща, образователна и 

други и е насочено към засилване участието и отговорността на всички заинтересовани 

страни за осигуряване на качествено образование и създаване на подкрепяща среда за 

развитие на всеки ученик. 

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, училищата 

„основават дейността си на принципа на превенция на обучителните трудности и 

ранното оценяване на риска от тях“ (чл.174 ал.5) и при „необходимост работят съвместно 

с регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование или с 

центровете за подкрепа за личностно развитие“ (чл.188 ал.5). Това налага своевременно 

актуализиране на информацията за посочените организации и установяване на контакт с 

ръководството им за планиране и осъществяване на сътрудничество при необходимост 

за работа с конкретни деца за по-кратък или по- продължителен период от време. 

За гарантиране на равни възможности за всички деца за достъп до образование и 

подкрепа за личностно развитие, съобразно изискванията на Закона за предучилищното 

и училищното образование и Наредба №1 за обучение на деца и ученици със специални 

образователни потребности или с хронични заболявания, екипът на гимназията 

осъществява сътрудничество с екипите на регионалните центрове за подкрепа на 

личностното развитие за работа по случай. Взаимодействието се реализира със 

съвместните усилия на вътрешно училищния екип за подкрепа за личностно развитие и 

регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със специални 

образователни потребности, като планираната дейност продължава през цялата учебна 

година. Фокусът е върху превенция на обучителни трудности, ранно откриване на рискови 

и протективни фактори и планиране на адекватни действия за подкрепа. За подобряване 

на възможностите за справяне на ученика и прецизиране на съвместната работа на екипа, 

ежемесечно се отчитат промените във функционирането на всяко конкретно дете, 

предлагат се възможни решения и се осъществяват конкретни дейности. За повишаване 

ефективността на взаимодействието се информират и родителите, които могат да 

коментират мерките, да се съгласят или да ги отхвърлят и да отправят предложения към 

екипа за разширяването им 
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За гарантиране на гражданското участие в политиката на училището и за 

обединяване на усилията на заинтересованите страни за осигуряване на кадри с 

необходимата за икономиката квалификация, екипът на гимназията взаимодейства с 

представители на организации на работодателите в по-тесни и в по-широки граници в 

зависимост от конкретната обща цел. Съгласно изискванията на Закона за 

предучилищното и училищното образование, за създаване на обществен съвет чл. 266 

(3), „представителите на работодателите се определят от областния управител по 

предложение на представителните организации на работодателите“. В контекста на 

същия Закон, гимназията трябва да осигури и осъществи регламентирани форми за 

взаимодействие и с „представител на финансиращия орган“. За обезпечаване на 

ефективното функциониране на обществения съвет, гимназията създава механизъм за 

делова комуникация с ясно разписани правомощия и лица за контакт. 

Съгласно Закона за закрила на детето, чл. 7 (1) „ Лице, на което стане известно, че 

дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално 

подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на 

вътрешните работи. (2) Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало 

известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е 

обвързано с професионална тайна”. В контекста на този Закон и съобразно изискванията 

на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в 

училището /МОН/, от страна на гимназията при наличие на рискова ситуация, се подава 

сигнал към отдел „Закрила на детето” по местоживеене на детето. Работата с детето 

започва веднага и в зависимост от случая може да включи съвместни дейности на 

училищния екип и на екипа на отдела за закрила на детето. За да бъде ползотворно 

сътрудничеството е важно планиране и синхронизиране на дейностите и работа в 

мултидисциплинарен екип с периодичен обмен на информация. 

При констатирани системни нарушения на отделни ученици и наличие на 

противообществени прояви, училищната комисия за борба с противообществените 

прояви на непълнолетните, търси подкрепа от инспектори в Детска педагогическа стая 

към РПУ Враца и/или от Местната комисия за борба с противообществените прояви. 

Съвместната дейност се осъществява в две насоки - превенция и интервенция. При 

наличие на случаи, които изискват по-продължително взаимодействие, планиране на 

мерки и конкретна грижа на повече нива - ученици, родители, разширено семейство, 

екипът на гимназията може да се възползва от т.нар. услуги в общността и да насочи 

нуждаещите се към центрове за превенция и/или консултативни кабинети на Местната 

комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, 

към центрове за обществена подкрепа, комплекси за социални услуги и други. 

Ефективното взаимодействие и обратната връзка с екипите на съответните организации 

се осъществява под формата на уточнени съвместни действия, разпределени 

отговорности, препоръки, пренасочване при необходимост и други конкретни дейности, 

съобразно потребностите на детето и спецификата на случая. 

В работата с деца в конфликт със закона, на които е наложена възпитателна мярка, 

по Закона за борбата срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, представители на училището, осъществяват срещи с обществен 

възпитател и планират съвместни дейности за подкрепа в справянето на съответния 

ученик при запазена конфиденциалност. 



 

За оказване на допълнителна подкрепа на деца в риск и при наличие на подходящи 

програми, екипът на гимназията  реализира взаимодействие с неправителствени 

организации, които осъществяват дейност в обществена полза в областта на 

приобщаващото образование, легализирани са, имат капацитет, работят в прозрачност и 

ясни правила и да насочи родителите на конкретен ученик към предлагани от 

организациите програми и услуги. 

За превенция на риска от отпадане от образователната система, съгласно 

Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца, директорът на гимназията 

ежемесечно изпраща в Регионалната дирекция за социално подпомагане, по постоянен 

адрес на родителите, справка за всеки ученик отсъствал през съответния месец пет учебни 

часа. Това взаимодействие създава възможност за ефективен контрол, бърза реакция на 

рискова ситуация и предприемане на мерки за превенция на отпадането, едновременно в 

двете институции, в зависимост от правомощията им. 

Екипът на гимназията взаимодейства многопосочно и с регионалното управление 

на образованието във Враца, като го информира за реализацията на планираните задачи, 

предава за одобрение рамките на заетостта, съгласува планове, програми и 

разпределения, реагира своевременно и коректно на поставени изисквания и получава 

експертна помощ при възникнали трудности. 

За повишаване квалификацията на специалистите, прилагане на иновации в 

обучението и внедряване на нови програми, ръководството на гимназията и учителите, 

поддържат делови взаимоотношения с няколко висши учебни заведения /Технически 

университет-Русе, Габрово/. Сътрудничеството с горепосочените образователни 

институции има и друго измерение, насочено към кариерно ориентиране и продължаващо 

образование на учениците от завършващия випуск, както и с обмяна на опит и 

организиране на съвместни „гостуващи“ изложби на ученици и студенти. Работата по 

кариерно ориентиране на учениците се осъществява и посредством поредица от 

съвместни дейности на гимназията и действащия на територията на гр. Враца Център за 

кариерно ориентиране към МОН. 

Екипът на гимназията осъществява съвместни дейности по професионално 

информиране и ориентиране с различни фирми  на територията на гр. Враца. Формите на 

взаимодействие са различни – срещи с ученици и класни ръководители от други училища 

за представяне на специалностите в гимназията, разпространяване на 

рекламни материали, присъствие на родителски срещи в основни училища, организиране 

на отворени часове, консултативни срещи с отделни ученици и други. Тези дейности 

подпомагат избора на образование за усвояване на професия и са предпоставка за 

практическа реализация на идеята за продължаващо образовантие и кариерно 

ориентиране. 

За осигуряване на по - широки възможности за изява, развитие на капацитет и 

социално включване на учениците, гимназията поддържа контакти с Център за работа с 

деца към община Враца и насочва ученици към предлаганите школи и обучения. 

Взаимодействието на гимназията с регионална здравна инспекция се реализира в 

няколко направления. За осъществяване на превантивна работа по програми, насочени 

към опазване на здравето на учениците и подкрепа на идеята за здравословни избори 

съвместната дейност е многопосочна и варира от тематични срещи с учениците до 

реализиране на общи инициативи за проучване на мнението им по актуални въпроси или 

за изява на способностите им. Друго важно направление на взаимодействие между двете 

институции се реализира в две форми, от една страна контрол върху спазване на 

хигиенните норми и препоръки за гарантиране на здравословна среда, а от друга - търсене 



 

на подкрепа и експертна оценка от страна на училището при възникнали необичайни 

обстоятелства. 

За гарантиране на безопасни условия на обучение и труд, ръководството на 

Професионалната техническа гимназия Н.Й. Вапцаров  има договорни отношения със 

Служба по трудова медицина и получава препоръки, съвети и оценка относно 

предоставените условия и реализираните мерки. Работните контакти с Инспекция по 

труда са възможност за поддържане на защитена работна среда и гаранция за спазване на 

изискванията на нормативната база. Обезпечаването на прецизен контрол и 

гарантирането на безопасност на работната среда намира израз в договорните отношения 

на гимназията с лицензирани фирми, извършващи измервания на показателите на 

работната среда, състоянието на пожарогасителната техника и други. Измеренията на 

сътрудничеството със съответните фирми са в няколко посоки - измерване на актуалните 

показатели, изготвяне на препоръки и предписания и изпълнение на препоръките. 

Гарантирането на сигурна и безопасна среда налага взаимодействие с различни 

институции и на различни нива. Установяването на работни отношения между 

гимназията и районната администрация, и планираните дейности за защита от бедствия и 

аварии. В изпълнение на изискванията на Наредбата на МВР за осъществяване на 

превантивна дейност за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност, ръководството 

на гимназията и службата за Пожарна безопасност и защита на населението, поддържат 

работни взаимодействия осъществявани под формата на проверка, предписания и 

контрол от една страна, а от друга разработване и съгласуване на процедура за действие 

и провеждане на симулация за упражняване на умения за справяне с екстремни ситуации. 

Осъществените превантивни действия подлежат на анализ и мерките могат да бъдат 

развивани и подобрявани. 

Новите реалности и заплахи за сигурността изискват гъвкава политика от страна на 

гимназията за създаване на „достъпно и сигурно училище“ и друг тип взаимодействие с 

органите на РПУ Враца, което осигурява периодичен мониторинг на сградата, двора и 

прилежащите на територията на училището площи и препоръчва обезопасяване, ако това 

се налага. Договорните отношения между гимназията и фирма/СОТ/ за охранителна 

дейност, чрез видеонаблюдение на сградата и двора, повишават гаранцията за безопасност 

и имат превантивни функции срещу опасни действия от различен тип. Ръководството на 

гимназията проучва възможности за създаване на система за контрол на достъпа, 

изграждането на която ще наложи установяването на делови отношения с други 

институции, фирми или организации. 
 

  IV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

1. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и 

ориентирането му към придобиване от учениците на ключови компетнетности.  

2. По-добра организация на различните формите на обучение.  

3. Успешно участие във външното оценяване, ДЗИ, ДИ за придобиване на 

професионална квалификация, развитие и усъвършенстване на системата за вътрешно 

оценяване.  

4. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно 

личностно развитие.  



 

5. 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.  

6. Устойчивост в развитието на училището. 

7. Ефективно и ефикасно управление на ресурсите.  

8. Подобрена материална, физическа и информационна среда. 

9. По-широко навлизане на нови технологии и методи на преподаване, в т. ч. 

използване на разнообразни електронни ресурси. 

10. Постигане на положително отношение към училището и предлаганото училищно 

образование.  

 

 

 

 

 

V.ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОБЛАСТ „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС“ 

Преподавателската и възпитателската дейност, оценяването на резултатите от обучението, 

като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на децата със специални 

образователни потребности, взаимоотношенията между педагогическите специалисти и 

децата или учениците и превенцията срещу отпадане от системата на образованието 

 

КРИТЕРИИ ИНДИКАТОРИ ПОДИНДИКАТОРИ 

1. Ефективност на 

взаимодействието 

в процеса на 

обучението 

 

 

 

1. Организация на 

педагогическата 

ситуация/урока и на 

производствената  

практика  

1. Педагогическата ситуация/урокът 

съответства на планирането на дидактическата 

работа 

2. Структурата на педагогическата 

ситуация/урока е ясна и обоснована в 

съответствие с очакваните резултати 

3. Учителят 

съобразява обема на 

образователното 

съдържание в 

педагогическата 

ситуация с 

възможностите на 

децата 

3. Учителят 

съобразява обема на 

учебното съдържание 

в урока с 

възможностите на 

учениците 

 

 

4. Учителят съобразява организацията на 

педагогическата ситуация/урока с очакваните 

резултати и възможностите на физическата 

среда 



 

5. Създадена е организация за ефективно 

провеждане на производствената практика на 

учениците  

2. Използване на 

подходящи и 

разнообразни методи, 

подходи, техники и 

технологии на 

преподаване  

1. Учителят съчетава методи и подходи на 

преподаване по начин, който осигурява 

постигане на очакваните резултати 

2. Учителят съчетава методи на преподаване по 

начин, който осигурява формиране на ключови 

компетентности 

3. Учителят използва и изисква използването 

на терминология, която е съобразена с 

образователното/учебното съдържание и 

възрастта на децата/учениците. 

4. Използват се дидактически материали, 

техника, инструменти, материали и др. 

5. Учителят целесъобразно използва ИКТ 

ресурси в педагогическата ситуация/урока 

6. Учителят дава възможност на учениците да 

използват ИКТ ресурси за образователни цели 

7. Учителят работи за изграждане на 

междупредметни връзки и връзки между 

отделните образователни направления 

3. Учителят демонстрира 

професионално поведение  

1. Учителят демонстрира презентационни 

умения, говори с подходяща сила и интонация 

2 Темпът на работа е съобразен с груповата 

динамика 

3 Учителят проявява професионално 

отношение и поведение 

4. Учителят използва и следи за спазването на 

нормите на българския книжовен език в 

процеса на обучение и общуване 

4. Прилагане на 

индивидуализиран подход  

1. Учителят съобразява дейностите в 

педагогическата ситуация/урока с 

индивидуалните възможности на учениците 

2. Учителят проверява изпълнението на 

поставените задачи 

3. Учителят проследява усвояването на 

образователното/учебното съдържание от 

учениците като акцентира на разбирането, а не 

на механичното възприемане и 

възпроизвеждане 

 

2. Ефективност 

на 

1. Развитие на умения за 

учене  

1. Учителят мотивира учениците да участват 

активно в процеса на обучението 



 

взаимодействието 

за личностно 

развитие на 

децата/учениците 

 

 

 

  

 

2. Миналият опит и знания на 

децата/учениците се използват за усвояване на 

нови знания 

3. Учителят възлага добре структурирани 

задачи, които затвърждават придобитите 

знания и задълбочават разбирането на 

образователното/ учебното съдържание 

4. Учителят реализира дейности за прилагане 

на новите знания и умения 

5. Учителят поставя задачи за търсене, 

извличане и използване на информация от 

различни източници, свързана с 

образователното/учебното съдържание 

6. Децата/учениците изразяват собствени идеи, 

мнения и/или правят изводи по темата на 

педагогическата ситуация/урока 

7. Децата/учениците имат възможност да 

представят по подходящ начин резултатите от 

работата си в хода на педагогическата 

ситуация/урока 

2. Развиване на умения у 

децата/учениците за 

самооценка, 

самокритичност и 

самоусъвършенстване  

 

 

 

 

1. Децата/учениците демонстрират умения за 

самооценка на знания, умения и опит 

2. Учителят формира у децата/учениците 

умения за управление на собственото им 

образователно и професионално развитие  

 

3. С децата/учениците се работи за формиране 

и развиване на критично мислене 

 

4. С децата/учениците се работи за 

придобиване на умения за взимане на решения 

и поемане на отговорност за собствените 

действия 

3. Развиване на умения у 

децата/учениците за 

работа в екип  

1. Учителят организира децата/учениците да 

работят в екип/и според конкретните очаквани 

резултати 

2. Учителят променя броя и/или състава на 

екипите като децата/учениците имат 

възможност да изпълняват различни роли в 

екипа 

 

 

 

 

4. Осигуряване на обща 

подкрепа 

1. Осъществяват се дейности за превенция на 

обучителните затруднения  



 

2. Родителите са информирани за 

ежеседмичните консултации по учебни 

предмети 

3. Родителите са осигурили присъствието на 

детето: 

- в допълнителни модули (насочено към деца, 

за които българският език не е майчин или 

които не владеят добре български език); 

- за допълнително обучение по учебни 

предмети; 

- за превенция на обучителните затруднения и 

за дейности от общата подкрепа; 

- за превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение. 

4. Учителите и другите педагогически 

специалисти работят екипно за обсъждане на 

дейностите за обща подкрепа 

5. Осигурено е допълнително обучение по 

учебни предмети 

6. Осигурено е допълнително консултиране по 

учебни предмети 

7. Осъществява се кариерно ориентиране на 

учениците. (чл. 178, ал. 1, т. 6 от ЗПУО, чл. 180)  

8. Провеждат се занимания по интереси на 

учениците (по смисъла на чл. 20 от Наредбата 

за приобщаващо образование) 

5. Осигуряване на 

допълнителна подкрепа  

1. Проведена е оценка на индивидуалните 

потребности на ученика за осигуряване на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие 

2. Родителят е запознат с плана за подкрепа на 

ученика, индивидуалния учебен план и 

индивидуалните учебни програми на ученици 

със специални образователни потребности 

и/или на ученици с изявени дарби 

3. Осигурени са дидактически ресурси и среда 

за работа според плана за подкрепа на ученика 

4. Осигурени са адаптирани учебни програми и 

учебно съдържание, разумни улеснения, 

технически средства, специализирано 

оборудване и специализирана подкрепяща 

среда, методики и специалисти 

5. Работата на екипите за подкрепа за 

личностно развитие на детето или ученика при 

осигуряване на допълнителна подкрепа е 

ефективна 



 

3. Проследяване 

на напредъка на 

децата/учениците 

и оценяване на 

резултатите от 

обучението на 

учениците 

1. Резултати от външни 

оценявания, олимпиади, 

състезания и др. 
1. Резултати от национално външно оценяване 

в X клас 

2. Постижения/резултати на децата/учениците 

от участие в олимпиади, състезания, конкурси 

и т.н. 

 

2. Резултати от държавни 

зрелостни изпити 

1. Резултати от държавни зрелостни изпити по 

български език и литература 

2. Резултати от държавни зрелостни изпити по 

учебен предмет по избор на ученика 

3. Резултати от държавен изпит за придобиване 

на професионална квалификация - по теория и 

практика на професията 

3. Проследяване нивото на 

усвояване на 

компетентности у 

децата/учениците  

1. Постиженията на 

детето се проследяват в 

началото и в края на 

учебното време по 

образователни 

направления и се 

използват за 

определяне на мерки за 

напредъка на децата 

1. Нивото на 

усвояване на 

компетентностите от 

учениците се 

проследява и се 

определят мерки за 

подобряване на 

образователните им 

резултати 

 

2. Учителят използва различни начини за 

проследяване на напредъка на 

децата/учениците 

3. Педагогическите специалисти съвместно 

обсъждат и планират конкретни мерки за 

напредъка на децата/учениците 

4. Осигуряване на 

прозрачност и 

обективност на 

проследяване 

постиженията на децата в 

и процеса на оценяване в 

училище  

1. Учениците и родителите са запознати с 

критериите за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците  

 

2. Родителите са информирани за графика за 

провеждане на контролни и класни работи 

3. Учителят аргументира своята оценка 

4. Учителят информира родителите за 

резултатите от обучението на 

децата/учениците 

5. Прилагане на 

разнообразни видове и 

форми за оценяване в 

училище  

1. Учителят използва разнообразни видове и 

форми за оценяване на учениците 

2. Провежда се училищно външно оценяване 

(чл. 6, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 3 от Наредба №11 за 

оценяване на резултатите от обучението на 

учениците) 



 

3. Учителят използва оценяването за 

установяване на резултати от обучението, 

отстраняване на констатирани пропуски и 

мотивация за учене  

 

6. Поощряване на 

напредъка на учениците  

1. Учителят има високи изисквания за 

постижения и създава стимули у учениците да 

учат 

2. Учителят използва грешките на учениците за 

поощряване на напредъка им 

3. Учителят дава обратна връзка на учениците 

за постигнатите резултати в педагогическата 

ситуация/урока 

 

4. Социализация 

и възпитание в 

образователния 

процес 

1. Насоченост на 

педагогическата 

ситуация/урока към 

социализацията и 

възпитанието на ученика  

1. Учителят подпомага адаптирането на  

учениците към образователната среда 

2. В обучението са включени компоненти с 

възпитателно въздействие 

2. Поддържане на 

позитивна дисциплина 

1. Учениците демонстрират поведенческа 

ангажираност и самодисциплина 

2. Няма прекъсване на педагогическата 

ситуация/урока поради нарушения на 

дисциплината 

3. Формиране и развитие 

на социални  и граждански 

компетентности 

 

 

1. С учениците се работи за формиране и 

развиване на умения за управление на 

конфликти 

2. С учениците се работи за формиране и 

развиване на умения за решаване на 

практически задачи 

3. У учениците се насърчава толерантността 

4. Учителят работи за изграждане на активна 

гражданска позиция и национални ценности 

5. Учителят формира и развива интеркултурни 

компетентности у учениците 

6. Учителят формира умения у учениците за 

опазване и поддържане на устойчива околна 

среда  

7. Учителят формира умения за здравословен 

начин на живот у учениците 

4. Създаване на условия за 

удовлетворяване на 

личностните, 

образователните и 

1. Учителите организират изнесени обучения 

(извън класната стая – в парка, в музея и др.)  

2. Учителите организират екскурзии, 

посещения на културни, научни, обществени 

институции и събития за образователни цели 



 

социалните потребности 

на децата/учениците 

3. Учителите реализират обучения с участието 

на гост-лектори (родители, общественици др.) 

4. Децата/учениците са стимулирани за участие 

в олимпиади, състезания, конкурси и др. 

5. Обхващане, 

включване и 

предотвратяване 

на отпадането от 

образователната 

система 

на деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна 

възраст 

 

1. Ефективност на мерките 

за превенция 

1. Идентифицират се деца/ученици, които са 

необхванати, отпаднали или застрашени от 

отпадане 

 

2. Осъществява се подкрепа на деца/ученици в 

риск от отпадане и от уязвими групи 

3. Осъществява се подкрепа при прехода при 

прехода между отделните етапи в училище 

4. Целодневната организация на учебния ден в 

училище е ефективна 

5. Програмата за превенция на ранното 

напускане на образователната система е 

ефективна 

2. Ефективност на мерките 

за интервенция 

1. Работата с деца/ученици в риск от отпадане 

е ефективна 

2. Повишена е ангажираността на родителите 

за редовното посещаване на училището от 

детето им 

3. Ефективност на мерките 

за компенсиране  

(неприложимо за 

предучилищното 

образование) 

1. В училище се реинтегрират ученици, 

отпаднали от училище 

2. Училището осъществява обучение в 

различни форми при реинтегриране на 

ученици, отпаднали от училище  

3. Училището осигурява условия за валидиране 

на резултати от ученето  

4.Ефективност на 

взаимодействието между 

участниците в 

образователния процес за 

намаляване на отпадането 

от образователната 

система 

1. Броят на отсъствията на деца/ученици в риск 

от отпадане е намалял 

2. Повишени са образователните резултати на 

ученици в риск от отпадане 

3. Делът на отпадналите от училището е 

намалял 



 

 

6. Степен на 

удовлетвореност 

от 

образователния 

процес 

1. Степен на 

удовлетвореност у 

учениците от 

образователния процес 

 

2. Степен на 

удовлетвореност у 

педагогическите 

специалисти от 

образователния процес 

 

3. Степен на 

удовлетвореност у 

родителите от 

образователния процес 

 

 

 

ОБЛАСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА“ 

Управление на финансовите средства; управление на човешките ресурси; професионалните 

умения и компетентности на педагогическите специалисти; взаимодействията със 

заинтересованите страни и управлението на физическата среда. 

 

КРИТЕРИИ ИНДИКАТОРИ ПОДИНДИКАТОРИ 

1. Устойчиво 

развитие на 

училището 

 

1. Стратегически 

мениджмънт 

1. Стратегията за развитие на училището 

отразява спецификите на институцията и 

отчита влиянието на външната среда 

2. Планът за действие към Стратегията за 

развитие на училището съответства на 

целите и е заложено финансиране на 

дейностите 

3. Мерките за подобрение/актуализация на 

стратегията са определени съгласно отчета 

4. Екипът на училището е включен в 

разработването на Стратегията за развитие на 

институцията и плана за изпълнението ѝ 

5. Екипът на училището споделя мисията и 

визията  

2. Автономия на 

училището 

 

1. Училището определя дейността си в 

правилник в съответствие със спецификата 

на институцията 

2. Училището избира организацията, 

методите и средствата на обучение за 



 

осигуряване на качествено образование, в 

т.ч. и прилагане на иновативни практики 

3. Училището избира и утвърждава свои 

символи и ритуали 

  

4. Училището определя профилите, 

професиите, учебните планове и учебните 

програми 

3.Оперативен мениджмънт  1. Осигурени са ресурси и подходяща 

работна среда за ефективно изпълнение на 

съответната длъжност 

2. Дейността на Педагогическия съвет 

допринася за постигане целите на 

институцията 

3. Директорът е осигурил ясни и прозрачни 

правила за координация и субординация 

4. Осъществява се системна контролна 

дейност и своевременна обратна връзка от 

директора и заместник-директора/ите  

5. Наблюдава се подобряване на резултатите 

чрез контролната дейност 

 

6. В училището се прилага система за 

заместване на отсъстващи учители 

7. В училището са създадени условия за 

ефективно административно обслужване 

 

4. Лидерство в 

училищната общност  

1. Директорът като лидер обединява и 

вдъхновява училищната общност 

2. Директорът оказва подкрепа за успешна 

промяна, стимулира иновациите и 

творчеството 



 

3. Директорът създава условия за развитие на 

ръководни умения и лидерски 

компетентности сред педагогическите 

специалисти 

4. Екипът на училището е мотивиран и 

проявява активност за изпълнение на целите 

на институцията 

5. Създадени са условия за действащи 

структури на ученическо самоуправление 

(Ученически съвет или други форми на 

ученическо представителство) 

6. Съществува лидерство сред учениците и 

подкрепа на техните инициативи за развитие 

на училището 

5. Екипна работа в 

училището 

1. Развити са култура, структури и са 

създадени условия за професионален диалог 

и екипна работа между педагогическите 

специалисти 

2. Педагогическите специалисти провеждат 

съвместни педагогически ситуации/уроци 

3. В училището се осъществява обмяна на 

добри практики 

4. В училището съществува практика на 

„отворени врати“ 

5. Взаимодействието между педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал е 

ефективно 

 

2. Ефективно 

управление на 

ресурсите 

 

1. Целесъобразно 

управление на 

финансовите ресурси за 

развитие на училището 

1. Осигурено е финансиране на целите в 

Стратегията за развитие на училището и в 

плана за изпълнението ѝ 

2. Планирани и реализирани са средства за 

подобряване на физическата среда 

3. Осигурено е финансиране за съвременни 

дидактически средства (книги, помагала, 

пособия, съоръжения, техника, материали и 

др.)  

4. Финансирани са дейности за подпомагане 

на равния достъп и за подкрепа за личностно 

развитие  

 

5. Планираните и изразходваните годишни 

средства за квалификация на 

педагогическите специалисти осигуряват 

изпълнение на заложените цели и 

установените потребности 



 

6. Общественият съвет е съгласувал 

предложението на директора за 

разпределение на средствата от установеното 

към края на предходната година превишение 

на постъпленията над плащанията по 

бюджета на училището 

2. Прозрачно управление 

на бюджета 

1. Утвърденият бюджет и отчетът за 

изпълнението му на училището, прилагащи 

система на делегиран бюджет, са 

публикувани на интернет страницата (при 

липса на такава публикуването е на 

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. Общественият съвет е дал становище за 

разпределението на бюджета по дейности и 

размера на капиталовите разходи, както и за 

отчета за изпълнението му. 

3. Осигурени 

допълнителни средства за 

развитието училището 

1. Осигурените допълнителни средства по 

Национални програми допринасят за 

развитието на училището 

2. Осигурените допълнителни средства по  

проекти допринасят за развитието на 

училището 

3. Осигурени са собствени приходи по чл. 

293, ал. 1 от ЗПУО 

 4. Привличане, 

мотивиране и задържане 

на педагогически 

специалисти в училището 

 

 

 

1. Прилагат се ясни и прозрачни правила и 

процедури за назначаване и освобождаване 

на педагогически специалисти 

2. Директорът създава условия за подкрепа 

на педагогическите специалисти в 

професионалното им развитие 

3. Прилага се наставничеството за 

мотивиране и подкрепа на педагогическите 

специалисти в професионалното им развитие  

 

4. Разпределят се ясни отговорности и се 

делегират допълнителни правомощия на 

педагогическите специалисти за постигане 

целите на училището 

5. Разработени са показатели за оценяване на 

резултатите от труда на педагогическите 

специалисти, съобразени със спецификата на 

училището 



 

6. Прилагат се правила за поощряване и 

награждаване на педагогическите 

специалисти с морални и материални 

награди 

5. Мотивиране и 

задържане на 

непедагогически персонал  

1. Прилагат се ясни и прозрачни правила и 

процедури за назначаване и освобождаване 

на непедагогическия персонал 

2. Налични са ясни правила за изпълнение на 

задължения и отговорности на 

непедагогическия персонал, включително и 

за екипна дейност 

3. Непедагогическите специалисти се 

поощряват и награждават с морални и 

материални награди 

4. Планирана и реализирана е квалификация 

на непедагогическия персонал за ефективно 

изпълнение на задълженията  

 

6. Насоченост на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти към развитие 

на професионалните им 

умения и компетентности 

и към напредъка на 

децата/учениците 

1. Квалификацията на педагогическите 

специалисти съответства на политиките и 

приоритетите, определени в Стратегията за 

развитие на училището и на установените 

потребности за професионално развитие  

2. Педагогическите специалисти имат 

възможност за участие в международни и 

национални програми и проекти за 

професионално развитие 

3. Планирана е и е реализирана 

квалификация на педагогическите 

специалисти, насочена към прилагане на 

ИКТ в образователния процес  

4.Вътрешноинституционалната 

квалификация на педагогическите 

специалисти през последната учебна година 

е допринесла за професионалното им 

развитие 

5. Педагогическите специалисти прилагат в 

пряката си работа придобитите 

компетентности от квалификационната 

дейност  



 

3. Управление и 

развитие на  

физическата среда 

1. Безопасна и достъпна 

физическа среда 

1. Създадени са условия за равен достъп до 

образование за децата и учениците чрез 

осигуряване на достъпна архитектурна и 

физическа среда  

2. Прилага се ефективен пропускателен 

режим 

3. Осигурено е видеонаблюдение в сградата, 

на входа, в двора и в района на училището 

4. Учениците имат достъп до здравен кабинет 

и здравно обслужване 

5. Класните стаи са безопасни 

6. Кабинетите са безопасни 

7. Работилниците/лабораториите са 

безопасни 

8. Физкултурният салон е безопасен 

9. Спортните площадки/дворът са безопасни 

10. Осигурена е безопасност при работа в 

интернет  

11. Предприети са действия за обновяване, 

модернизиране и опазване на материалната 

база 

12. Осигурен е безопасен транспорт с 

училищен автобус 

13. В общежитието към училището се 

осигуряват условия за организиране и 

провеждане на самоподготовка, консултации 

по учебни предмети, индивидуална работа и 

занимания по интереси 

2. Функционална и 

модернизирана физическа 

среда 

 

1. Класните стаи училището са оборудвани и 

се поддържат в съвременен и функционален 

вид 

2. Кабинетите са оборудвани и се поддържат 

в съвременен и функционален вид 

3. Работилниците/лабораториите са 

оборудвани и се поддържат в съвременен и 

функционален вид 

4. Физкултурният салон е функционален и 

модернизиран 

5. Спортните площадки/игрищата са 

функционални и модернизирани 

6. Помещенията за приготвяне на храна, за 

организиране на хранене и местата за 

хранене са обзаведени, оборудвани и 

поддържани 



 

7. Създадена е организация за ефективно 

ползване на местата за хранене и/или 

спалните помещения/кътове за отдих 

8. Отдихът и физическата активност са 

организирани в помещения, различни от тези 

за дейностите за самоподготовка при 

целодневна организация на учебния ден в 

училище 

 

9. Осигурен е достъп до функционална 

библиотека и/или обособени кътове за четене 

 

10. Сервизните помещения са обновени и 

поддържани 

 3. Въвеждане на 

информационно-

технологични ресурси 

в цялостната дейност на 

училището  

 

1. Планирани са дейности за осигуряване на  

информационно-технологични ресурси в  

цялостната дейност на институцията  

2. Осигурени са ИКТ за образователния 

процес 

3. Осигурени са ИКТ в административната 

дейност 

4. ИКТ се използват целесъобразно в 

административната дейност на училището 

4. Развитие на 

институционалната 

култура в 

училището 

1. Изграждане на 

позитивна среда в  

училището 

 

1. Съвместно договорените правила и 

ценности осигуряват позитивна дисциплина, 

споделени са и се спазват  

2. В институцията се прилага Етичен кодекс 

на училищната общност 

3. Училищният екип има формирани умения 

за управление и справяне с конфликти 

4. Прилага се система от дежурства с цел 

поддържане на сигурна среда 

5. Децата/учениците се поощряват с 

материални и морални награди 

6. Учениците получават стипендии за 

постигнати образователни резултати 

7. Наложените санкции на учениците са 

ефективни 

2. Политики на училището 

за развиване на социални и 

граждански 

компетентности 

1. Формират се демократични ценности чрез 

дейности, съобразени с интересите, 

възрастта на учениците, средата и 

спецификата на училището 



 

 

 

 

2. Утвърдена е институционална политика, 

насочена към изграждане и поддържане на 

национални и колективни ценности, 

включително в интеркултурна среда 

3. В училището се реализират инициативи, 

подкрепящи спорта, здравето и опазването на 

околната среда 

4. В училището се организират и провеждат 

дейности, утвърждаващи правата на човека и 

развиващи социална чувствителност 

5. В училището се реализират събития за 

утвърждаване и популяризиране на 

училищни ценности и традиции 

6. В училището се реализират доброволчески 

инициативи  

7. В училището са установени демократични 

практики, свързани с младежко лидерство 

8. Личности, завършили училището и/или 

обществено изявени личности, са въвлечени 

активно в училищния живот 

3. Ефективност на 

системата за интервенция 

и подкрепа при прояви на 

тормоз и насилие  

1. Създадена е система за интервенция и 

подкрепа при прояви на тормоз и насилие 

 

2. Осъществяват се съвместни действия с 

външни специалисти на ниво училище при 

прояви на тормоз и насилие 

4. Публичност на 

дейността на училището  

1. Интернет страницата на институцията 

съдържа актуална информация 

2. Реализират се дейности за популяризиране 

на училището 

3. Налични са информационни материали в 

училището с актуално съдържание 

информация 

5. Управлениe на 

партньорства  

 

1. Проактивност на 

директора   

1. Установени са партньорства за постигане 

целите на институцията 

2. Установените партньорства се развиват 

устойчиво 

3. Настоятелството има принос за развитието 

на училището 

2. Взаимодействие с 

родителите 

 

 

1. Създадени са условия за пряка 

комуникация (срещи, консултации и т.н.) 

2. Налични са възможности за комуникация  

с родителите чрез технологиите 



 

3. Осъществява се ефективна, своевременна 

комуникация между родителите и другите 

участници в образователния процес 

(директор, ученици, педагогически 

специалисти) 

4. Родителите са привлечени в дейности на 

образователната институция  

5. Осъществява се партньорство с родителите 

по превенция на насилието и тормоза 

3. Ефективност на 

взаимодействието със 

заинтересованите страни  

1. Взаимодействието със заинтересованите 

страни допринася за повишаване качеството 

на образователния процес 

2. Дейностите със заинтересованите страни 

създават условия за подкрепа на изявата в 

областта на науката, културата, изкуството, 

спорта и други 

3. Създадени са условия за конструктивен  

социален диалог  

Степен на 

удовлетвореност от 

управлението на 

институцията 

1. Степен на 

удовлетвореност у 

учениците от 

управлението на 

институцията 

 

2. Степен на 

удовлетвореност у  

педагогическите 

специалисти от 

управлението на 

институцията 

 

3. Степен на 

удовлетвореност у 

родителите от 

управлението на 

институцията 

 

 

 

 

VI. ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

 

Програмата ще бъде финансирани основно със средства от бюджета на училището, 

национални програми  и европейски проекти. 

 

 

 



 

 

 


