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СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ  И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

В ДГ „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“ ГР. ЯМБОЛ 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

I.УВОД    За да се предприемат мерки за подобряване на качеството  е необходимо да се 

разработи ефективна вътрешна система за осигуряване и управление на качеството.    

Системата е съобразена с принципите и изискванията на МОН за усъвършенстване на 

процесите за управление на качеството.      Важно място заемат показателите, условията и 

редът за измерване на постигнатото качество.      Качеството на образованието се осигурява 

чрез управление на процеса на развитие на ДГ „Червената шапчица“, основано на анализиране, 

планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.  

Качеството на образованието се осигурява при спазване на следните 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 

заинтересованите страни; 

 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.  

 

Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите 

и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и резултатите от него. 

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на резултатите 

на институцията по критерии за конкретен период на измерване и съпоставянето им с 

определените равнища на качеството по всеки критерий. Измерването на постигнатото 

качество в ДГ „Червената шапчица“ се осъществява ежегодно чрез самооценяване.  
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II.РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО  

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимосвързани 

действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото 

образование и обучение в ДГ „Червената шапчица“ и резултатите от него в съответствие с 

държавните образователни стандарти 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 образователната институция.  

Органи за управлението на качеството са:  

▪ Директор; 

▪ Педагогически съвет на образователната институция 

▪ Комисия по качество (работна група)  

 

За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството в ДГ „Червената 

шапчица“ е определена комисия 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.  

 

Директорът на ДГ „Червената шапчица“:  

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; 

 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 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 детското заведение; 

 9. Представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на регионалното 

управление по образованието; 

 10. Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в детската градина; 

 11. Извършва контрол - превантивен, тематичен, последващ. 

 

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. Годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; 

 4. Годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.  

 

Директорът на образователната институция 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 детското заведение ; 

▪ анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието на 
детското заведение ; 

▪ посочване на индивидуалния напредък на всеки обучаем 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 
образователната институция; 

▪ изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за развитие 
на образователната институция и реализиране на заложените 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: обучаеми, 

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:  

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

▪ данни за използваните инструменти при 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 образование, както и за срокове за 
тяхното изпълнение.   

Докладът от самооценяването е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за 

действие към стратегията за развитието на образователната институция.  

Правилата за прилагането на вътрешната система за осигуряване на качеството се 

разработват от комисия по качеството и се приемат от педагогически съвет. Те включват:  

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

Правилник на комисията по качество и процедури; 

 2. Редът за организиране и провеждане на самооценяването е регламентиран в Правилника за 

дейността на Комисията по качество (работна група);  

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

самооценяване.  (регламентиран със заповед на директора)  

 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 детската градина..  

 

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 приема от педагогическия съвет и утвърждава от директора на 

образователната институция в началото на всяка учебна година.  

При необходимост се предлагат на директора коригиращи мерки, въз основа на 

процедура за коригиращи мерки, за изпълнение на годишния план-график. След утвърждаване 

на мерките се организира и координира изпълнението им.  

III.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО  

Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на 
предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от ДГ 
„Червената шапчица“. Периодът за самооценяване е заложен в нормативна уредба. 
Самооценяването се извършва от комисия определена от директора..   

Критериите се групират по следните области на оценяване:  

Област 1. Управлението на институцията.  Подобласт 1.1. Ефективно разпределяне, използване 
и управление на ресурсите за повишаване на качеството на образователния процес.     

▪ Финансови ресурси    

▪ Материални ресурси   

▪ Човешки ресурси   



▪ Спазване на приложими ДОС   

Подобласт 1.2 Лидерство, стратегии и планиране.   

▪ Ръководството (компетентност, демонстриране на ангажираност, спазване на 
нормативните изисквания)  

▪ Ефективност на планирането   

▪ Ефективност на мониторинга и постигането на целите   

▪ Предприети действия и постижения по отношение на организационното развитие.   

▪ Спазване на приложими ДОС  

Подобласт 1.3. Взаимодействие на всички заинтересовани страни.   

▪ Определянето на заинтересованите страни и изпълнение на „задълженията за спазване“  

▪ Обмена на информация   

▪ Форми на сътрудничество   

▪ Ефективност на работата на Обществения съвет   

▪ Получени жалби/похвали   

▪ Спазване на приложими ДОС  

Област 2. Образователния процес   

Подобласт 2.1. Обучение, възпитание, социализация и резултатите от тях.    

▪ Образователния процес - постижения на децата  сравнени с ДОС по основните 
образователни направления, по групи  

▪ Отсъствия, поведение на децата.   

▪ Качество на преподаването – планиране на образователното съдържание в ситуациите, 
управление на работата по време на занятието, връзка „учител-дете“, оценяване и 
обратна връзка.   

▪ Предприети мерки и постижения относно проследяване и подобряване на 
индивидуалния напредък на всяко дете.   

▪ Получени жалби/похвали  

▪ Постигане на целите за качеството на образователния процес  

▪ Спазване на приложими ДОС  

Подобласт 2.2. Обща подкрепа за личностно развитие и  допълнителна подкрепа на деца със 
СОП.   

▪ Предприемани мерки  

▪ Постижения на децата със СОП   

▪ Спазване на приложими ДОС  

Подобласт 2.3. Превенция срещу отпадане от системата на образованието.    

▪ „Програма за предоставяне за равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими 
групи“  

▪ „Програма за превенция на ранното напускане“ 

Показателите по всеки критерий са количествени и определят равнището на качеството по 

съответния критерий. Критериите се оценяват с точки, като максималния общ брой точки по 

всички критерии е 100. Крайната оценка на постигнатото качество може да е със следните 

количествени равнища:    



▪ от 0 до 39 точки – ниско  

▪ от 40 до 69 точки – средно  

▪ от 70 до 100 точки – високо  

  За проведеното самооценяване Комисията по качеството  изготвя годишен доклад.  

IV.МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО  

Методическото подпомагане за функциониране на вътрешната система за осигуряване 

на качеството включва: консултиране, информиране, инструктиране и представяне на добри 

педагогически практики.  

VI. ФИНАНСИРАНЕ  

Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на 

качеството на образованието и обучението се финансират със средства от субсидия по формула 

и от собствени приходи;  

 

 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

В ДГ „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“ ГР. ЯМБОЛ 

ЗА УЧЕБНАТА  2019/2020 година 

      Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на 

анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения в 

работата на детската градина. 

     Мерките за повишаване на качеството на образоването са съобразени с изискванията на 

Закона за предучилищно и училищно образование, за модернизиране на образователната 

система и с общия интерес – детската ни градина да е привлекателно място за ранно детско 

развитие, където детето се чувства защитено, разбирано, подкрепяно и щастливо. Място за  

обучение, възпитание и социализация, което гарантира емоционално, познавателно, социално, 

личностно и физическо развитие на всяко дете. 

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ: 

1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, чрез осигуряване на 

условия за участие в квалификационни форми. 

2. Обмяна на опит чрез открити практики и отворени врати. 

3. Въвеждане на Програма за методическо подпомагане на учителите със стаж до 1 година. 



4. Засилване екипната работа между педагогическите специалисти, с цел придобиване на 

организационен опит. 

5. Проучване и използване на иновативни, ефективни, авторски методи на обучение и 

възпитание и подходи за развитие. 

6. Прилагане на ИКТ  в образователния процес. 

7. Свобода на учителите при избора на организация, форма, добри практики и идеи и 

творческото им прилагане в  образователния процес. 

8. Развитие на качеството рефлексия – самооценяване и личен принос за постигане  на 

резултати. 

9. Обогатяване системата на диагностиката като задължителна практика. Разработване на 

техники и методи за оценяване, приложими в образователното направление. 

10. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата чрез 

екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти: скрининг тест  

при деца от 3 г. до 3 г и 6м.; ранно оценяване на потребностите и превенция на 

обучителните затруднения, изготвяне на индивидуални програми за развитие на децата 

със СОП; занимания по интереси и изяви по интереси. 

11. Прилагане на  динамичните форми на педагогическо взаимодействие при планиране и 

реализиране на педагогическата ситуация. 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО И ЕФЕКТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА: 

 

1. Процесът на педагогическото взаимодействие да се осъществява в условията на 

постоянство и равнопоставеност и гарантира емоционално, познавателно, социално, 

личностно и физическо развитие на всяко дете чрез: 

1.1. Изграждане на емоционална интелигентност, формиране на общочовешки, 

духовни и социални ценности чрез подходящи за възрастта форми; 

1.2. Придобиване от децата на необходимите за възрастта им знания, умения и 

компетентности, за да бъдат готови за следващия етап в своето развитие; 

1.3. Обучение според  ДОС; 

1.4. Диагностика на постиженията в началото и в края на учебната година и ясно 

дефиниране на образователните потребности и интереси на всяко дете; 

1.5. Използване на съвременни педагогически технологии и методики в процеса 

на възпитание и обучение и поставяне на детето в активна позиция по отношение на 

знанията. 

2. Личното пространство за избор и дейност на децата е гарантирано. 

3. Играта, възпитанието, отношенията и образователните дейности се допълват 

взаимно и представляват цялостно изживяване за детето чрез гъвкав дневен режим, 

осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра-обучение-труд. 

4. Целенасоченост на образователната среда - позитивна атмосфера, в която учителят е 

приет лидер и равноправен участник, гарантиращ емоционален комфорт на всяко 

дете. 



5. Противодействие на хиподинамиката при децата: Спортен календар за провеждане 

на „Ден за спорт и състезания“ 

6. Изградена  система за многостранно развитие  интересите на децата : 

6.1. Разнообразен празничен календар – обогатяване културният живот на децата, 

стимулиране на детските изяви 

6.2. Активност на Клубовете по интереси – планиране на съдържателни дейности, 

обединени около определен образователен акцент. Форма на обучение при което 

водеща роля имат практическите умения. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ: 

1. Детската градина е Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, 

сътрудничество, педагогическа информация. 

2. Изграден Обществен съвет. 

3. Създадени  условия за пряка комуникация – срещи, консултации и др. 

4. Организиране срещи с родителите по въпроси, свързани с обучението и 

възпитанието на децата. 

5. Родителите се привличат в дейности инициирани от детската градина, свързани с 

празници, чествания, традиции, спортни дейности и др. 

6. Осъществяване  партньорство с родителите и на ниво комуникация чрез технологии. 

Мерките са приети на заседание на ПС с протокол № 1  от 17.09.2019Г.   

 


