
 

  



ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО 

 
Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимносвързани 

действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото 
образование и/или обучение в институцията и резултатите от него в съответствие с държавните 
образователни стандартиза придобиване на квалификация по професии и на действащото 
законодателство. 

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. 

Политиката и целите по осигуряване на качеството се разработват от директора, в 
съответствие със стратегията за развитие на институцията. 

Органи за управлението на качеството са: 
- директорът 
- 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 самооценяването; 
4. провеждане на самооценяването; 
5. изготвяне на доклад от самооценяването до директора. 

 

Политика и цели по осигуряване на качеството 

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 
съответствие с изискванията на ЗПУО , както и на всички поднормативни актове, за да 
отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. 
Нашата образователна институция е екип от ученици , родители , учители и служители , който 
залага на новаторство и пълноценно сътрудничество. Екип от педагози , който насърчава 
непосредствеността , искреността и свободата на изразяване на мисли , чувства и преживявания 
, за да бъде детето разбрано и зачитано в процеса на обучение.Екип , ориентиран към нуждите 
на детето и отговорното му поведение към обществения живот. Училището да продължи 
задачата си да възпитава отговорни, ангажирани и успели млади хора. Постигането на 
качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани 
педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия 
ЗПУО. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като 
инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ 
при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси. 
Правила за прилагането на вътрешната система за осигуряване на качеството 

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 проведенотосамооценяване; 
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. 
 
Органи за управление на качеството и правомощията им 

Органи за управлението на качеството са: 
- директорът 
- педагогическият съвет – за училищата. 

 
Правомощия на директора 

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 самооценяванетослед 
приемането му от съответния орган и коригиращите 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 резултатите 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 по образованието – за училището или на Националната агенция за професионално 
образование и обучение – за центъра за професионално обучение; 
10. Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в институцията 

 

Правомощия на педагогическия съвет 

Педагогическият съвет приема: 
1. мерките за повишаванена 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. годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; 
4. годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване. 
 
 

Дейности за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството 

 

 анализ на резултатите от изпълнението на целите на институцията; 

 анализ на силните и слабите страни, на 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 заложените в нея цели; 

 

 
Условия и ред за измерване на постигнатото качество 
 

Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението се осъществява от 
институциите чрез прилагането на процедури по критерии и съответния инструментариум към 
тях за провеждане на дейностите по самооценяването. 

Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на 
предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището. 

Периодът за самооценяване за училищата е една учебна година. 
Самооценяването се извършва от една комисия или от няколко комисии. 
Самооценяването в училищата се извършва по предварително определени критерии и 
показатели към тях. 
 
Критерии по области на оценяване: 

1. управление на институцията – ефективно разпределяне, използване и управление на 
ресурсите за повишаване на качеството на образование; 
2. образователен процес – обучение, възпитание и социализация; 
3. взаимодействие на всички заинтересовани страни. 
 
 

Показателите към всеки критерий са количествени и/или качествени и определят 
равнището на качеството по съответния критерий. 

Критериите се оценяват с точки, като максималният общ брой точки по всички критерии 
е 100. 

Максималният брой точки за всеки критерий се разпределя по показатели в четири 
равнища на оценяване. 

Постигнатото качество се определя чрез крайна оценка, която се формира от сбора от 
получените точки по всички критерии. 

Крайната оценка на постигнатото качество включва  следните количествени и 
качествени равнища: 
1. отлично – при крайна оценка от 91 до 100 точки; 
2. добро – при крайна оценка от 66 до 90 точки; 
3. задоволително – при крайна оценка от 46 до 65 точки; 
4. незадоволително – при крайна оценка до 45 точки включително. 
 

 

Мерки за повишаване качеството на образованието 

Приложение № 1 
 

Годишен план за провеждане на дейностите по самооценяване 

 ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ  

На училищното ръководство  



 Проучва и анализира потребностите и интересите на всички ученици от 1 до 7 клас чрез: 

- родителски срещи 

- консултации  

 - анкети  

 На учителите и класните ръководители.  

-В часовете за консултации учителите-специалисти подпомагат работата на възпитателите за 

повишаване на знанията, уменията и компетентностите на учениците . 

-Класните ръководители участват в организираните дейности/посещения в библиотека, дебати, 

дискусии, природни и културни обекти с цел мотивацията на учениците  

На родителите.  

-Отчитат и подпомагат работата на класните ръководители ,възпитателите, учителите  за 

повишаване на знанията и уменията на учениците.  

 На училищното настоятелство:  

-Участва в подходящи училищни дейности (Ден на отворените врати);  

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УСПЕВАЕМОСТТА 

Дейности за повишаване успеваемостта на учениците 

-Прилагане  на  интерактивни   методи  на  обучение,  ИКТ   и  дидактични материали  в  
дейности,  които  провокират  мисленето  и  самостоятелността на  учениците,  формиране  на  
практически  умения  и  развитие  на личността; 
-  Ежедневна  комуникация  между  класния  ръководител  и  възпитателя  в начален  етап  и  
между  учителите  –  специалисти  в прогимназиален етап. 
-Осигуряване  на  допълнителни  часове  /консултации/  от  учители  –специалисти.  
Консултациите  да  са  задължителни  за  трудно  успяващите ученици. 
-Ефективно диференциране на задачите за учениците с ниски резултати и напредналите от 
учителите и възпитателите. 
Учители и възпитатели 
-Осигуряване  на  по-голяма  практическа  приложимост  на  обучението  и ориентирането му 
към конкретни резултати. 
Учители и възпитатели 
-Подобряване  на  дисциплината  и  мотивацията  за  учене  и  добро представяне на НВО. 
-Издигане равнището на езиковата подготовка с акцент върху грамотността. 
-Целенасочена  квалификация  на  учителите  за  работа  с  деца-  билингви. 
 
Дейности за популяризиране на учебния процес 
-Организиране  на  дейности,  които  да  бъдат  представяни  пред  родители  и обществеността. 
Класни ръководители по график 
-Популяризиране  на  добри  практики  от  целодневна  организация  на учебния процес в „Дни 
на отворените врати”. 
възпитатели  по график 



-Реализиране  на  съвместни  дейности  с  родителите  –  работилници, екоакции, спортни 
мероприятия и др. 
Учители и възпитатели  по график 
-Разширяване  на  партньорството  и  взаимодействието  между  училище, родителска общност 
и социални партньори. 
директор, Учил.настоятелство постоянен 
-Организиране  на изложби с изделия,  изработени   в часовете  за дейности по интереси. 
Учители и възпитателиПериодично 
-Изработване  на  табла  със  снимки,  постери,  проекти  в  коридорите  и стаите. 
Учители и възпитатели  Периодично 
 
Дейности и критерии за отчитане на образователните резултати 
 
-Изготвяне  на  единни  критерии  и  система  за  оценка  на  развитието  на учениците.  
Доразвиване  и  усъвършенстване  на системата за вътрешно оценяване. 
Методично обединение кл. р- ли 
-Анализ на обучителните резултати – входно, междинно (в края на І срок), изходно ,НВО, 
годишни резултати с предходна година. 
Методично обединение НЕ,ПрЕ 
-Намаляване  броя  на  безпричинните  отсъствия,  в  следствие  подобряване на дисциплината и 
мотивацията за учене. 
Класни ръководители 
-Изграждане  на  позитивна  атмосфера  в  класните  стаи,  кътове  по интереси, обогатяване на 
МТБ 
Класни ръководители 
 
Ред и начин за съхранение на доказателствените материали за проведенотосамооценяване 

  Събраните доказателствени материали за проведеното самооценяване – доклад –анализ, 

таблици, справки, статистическа информация идруги информационни материали, контролни  

карти, протоколи, въпросници, анкети и други се съхраняват в класьор и се завеждат в  

училищния архив, като   срокът им за съхранение е 5 години. Отговорник по завеждането , 

архивирането и съхраненнието на тези документи е ЗДАСД.  

 

Приет на ПС с протокол № 13от  04.09.2018г. 
 
Заповед № РД -04/.09.2018 г 
 
 
 
 
 
Веска Донева 
Директор на ОУ „ Иван Вазов”с.Любен Каравелово 
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