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МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ66

С.КУКОРЕВО

Мерките за повишаване качеството на образованието в ОУ „Христо Ботев“ са приети на заседание на педагогическия съвет с Протокол
№ 9/07.09.2021 г. и утвърден със Заповед № 505/14.09.2021 г.



УВОД

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 ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево, общ.“Тунджа“, обл.Ямбол се осъществява ежегодно 
чрез самооценяване.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО

Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението от ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево, общ. „Тунджа“, 
обл.Ямбол се осъществява чрез прилагането на процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на 
дейностите по самооценяването.

Целта на самооценяването е да се установи равнището на изпълнение на показателите, анализ на резултатите и предприемане на 
мерки за подобряването им.

Периодът за самооценяване за училището е една учебна година.
Самооценяването се извършва от назначена от директора комисия.
Самооценяването в училището се извършва по предварително определени критерии и показатели към тях.
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 може да е със 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.



За проведеното самооценяване комисията изготвя годишен доклад, който включва: цел на самооценяването; информация за 
външната и вътрешната среда, в която функционира институцията през периода на самооценяването; резултати от самооценяването; 
сравняване на оценките по критериите с предходния период на самооценяване; анализ на получените резултати; постижения и добри 
педагогически практики; резултати от оценяването, нуждаещи се от подобрение, и предложение за коригиращи мерки и дейности.

Към доклада може да се прилагат графики, таблици, статистическа информация и други информационни материали. 
Самооценяването се извършва по посочените в Приложение № 1 показатели за измерване равнището на постигнатото качество.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНОТО ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Като цяло оценката за качеството на образованието в ОУ „Христо Ботев“ е добра. По - високите резултатите са в областите:

1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището
2. Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание
3. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот.
4. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците.
5. Интеркултурно образование
6. Квалификация на педагогическите кадри.
7. Взаимодействие на училището с други институции
8. Подкрепа на личностното развитие на учениците

В тези области училището ще продължава да работи като прилага както утвърдени практики, така и нови методи за въздействие 
с цел постигане на още по добри резултати.

В останалите области резултатите са добри, но не са максимално възможните за училището. По тази причина те са приоритетни в 
дейността му и се предприемат следните мерки за повишаване им:

1. Повишаване на ефективността на образователно -  възпитателния процес чрез целенасочена работа за издигане 
равнището на функционалната грамотност и изграждане на умения за успяване.
1.1. Засилено изучаване на български език, математика, природните науки и технологии.



1.2. Издигане равнището на функционалната грамотност (четивна, математическа, по природни науки), формиране на 
умения за успяване.

1.3 Използване на съвременни образователни технологии - информационни и комуникационни технологии, интерактивни 
методи, провеждане на уроци в извънучилищна среда

1.4. Провеждане на интегрирани уроци

1.5. Повишаване на компетентностите на ученици и учители за работа в електронна среда е цел повишаване на 
ефективността при провеждане на учебен процес от разстояние в електронна среда.

1.6. Разширяване на формите на педагогическо взаимодействие за мотивиране на учениците и прилагане на усвоените 
знания в практиката.

1.7. Промяна на стила и методите на работа и ориентиране на обучението към потребностите на отделната личност.

1.8. Осъществяване на всеки етап от процеса на училищното образование на ефективна обратна връзка за постигнатите 
резултати, за отношението на учениците към формите и методите на преподаване, за техните нагласи и мотивация.

2. Утвърждаване на ученическото самоуправление.
2.1. Мотивиране на учениците за още -  по активно участие със свои предложения при вземането на важни решения за 
дейността на класа или училището.

2.2. Целенасочена работа на класните ръководители за провокиране на учениците да проявяват самоинициатива и 
самостоятелност при управлението на класа, при планирането на дейностите и реализирането им.

2.3. Възпитаване у учениците на активна гражданска позиция- да търсят и упражняват правата си, да изпълняват 
задълженията си и да носят отговорност за взетите решения.

2.4. Предоставяне възможност от страна на училищното ръководство да се реализират инициативите на учениците.

3. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие



3.1 Търсене на възможности за осигуряване на допълнителни финансови средства за извършване на основен ремонт на 
старата сграда на училището - саниране и ремонт на покрива.

3.2 Извършване със собствени средства на реновиране на стая за занимания по интереси. Оборудване със шевни машини и 
уреди и пособия.

3.3 Оборудване на класните стаи с интерактивни дъски, екрани или мултимедия с лаптоп.
3.4 Обогатяване на кътовете с литература.
3.5 Изграждане на мини -  парк в училищния двор.

4. Взаимодействие с родителите
4.1. Осъществяване на още по -  тесни връзки между педагогическите специалисти и родителите с цел по-ефективна 

подкрепа на учениците в обучението и развитието им.
4.2. Предоставяне на възможности на родителите без основно образование за придобиване на такова чрез обучение в 

самостоятелна форма на обучение.
4.3. Придобиване или повишаване на компетентностите на родителите във връзка с подпомагане на децата им при 

провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.
4.4. Още по -  пълно приобщаване на родителите към училищния живот.

Конкретни дейности за изпълнение на горепосочените мерки са залегнали в годишния план на училището, програма за равен 
достъп до училищно образование , програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование и други 
училищни документи.



Приложение №1

№
по
ред

Наименование на 
критериите по 

области на 
оценяване

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество

Макс.
бр.
точки

1. Постигане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование съобразно индивидуалните 30
способности и потребности на учениците в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС точки
1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището 10 точки
1.1.1 Планиране и Изготвени са всички Изготвени са всички Изготвени са всички Не всички задължителни 1,0 т.

изпълнение на задължителни задължителни документи, задължителни документи, документи, свързани с
дейностите документи, свързани с свързани с планирането на свързани с планирането планирането на дейността

планирането на дейността на училището на дейността на на училището са изготвени
дейността на училището (стратегия, планове, училището (стратегия, и/ или не се изпълняват
(стратегия, планове, програми) и се изпълняват планове, програми), но се Документите се изготвят от
програми) и се основно от учителите и изпълняват частично. директора или заместник-
изпълняват с участието учениците. Документите се изготвят директора.
на цялата училищна Документите се изготвят от училищни комисии/
общност. Документите от училищни комисии/ екипи.
се изготвят от училищни екипи като се отчитат във
комисии/ екипи като се висока степен мнението и
отчитат във висока предложенията на всички
степен мнението и участници в ОВП
предложенията на
всички участници в
ОВП и въз основа на
предварителни анализи
1,0 т. 0,75 т. 0,5 т. 0,25 т.

1.1.2 Организация на Има разработени и се Има разработени Има разработени Няма разработени 1,0 т.
дейността на изпълняват политики за политики за подбор и политики за подбор и политики за подбор и
училището - подбор и управление на управление на персонала управление на персонала, управление на персонала
човешки ресурси - персонала и по -  скоро се изпълняват но по -  скоро не се
персонал изпълняват

1,0 т. 0,75 т. 0,5 т. 0,0 т.



1.1.3 Организация на Организацията на Организацията на учебния Организацията на Организацията на учебния 1,0 т.
дейността на учебния ден, ден, седмичното учебния ден, седмичното ден, седмичното
училището - седмичното разписание разписание и графиците за разписание и графиците разписание и графиците за
учебен ден и и графиците за извънкласни дейности са за извънкласни дейности извънкласни дейности са
седмично извънкласни дейности разработени в са разработени в разработени в съответствие
разписание са разработени в съответствие с съответствие с с нормативните

съответствие с нормативните изисквания нормативните изисквания, но не са
нормативните и са по -  скоро съобразени изисквания, но по скоро съобразени с
изисквания и изцяло наличните специалисти в не са съобразени с натовареността на
съобразно училище, отколкото с потребностите и учениците
потребностите и потребностите и интересите на учениците
интересите на учениците интересите на учениците. и тяхната натовареност
и тяхната натовареност. 
1,0 т. 0,75 т. 0,5 т. 0,25 т.

1.1.4 Организация на Финансовите ресурси се Финансовите ресурси се Финансовите ресурси не Финансовите ресурси не се 1,0 т.
дейността на разпределят и разходват разпределят и разходват винаги се разпределят разпределят и разходват
училището - целесъобразно и целесъобразно и правилно и понякога се правилно и ефективно.
финансови ефективно и не се ефективно и не се допускат неразплатени
ресурси допускат нераз платени допускат неразплатени плащания в края на

плащания в края на плащания в края на финансовата година.
финансовата година. финансовата година.
Търсят се и се Допълнителни финансови
реализират средства постъпват само
допълнителни от наем на училищна земя.
финансови средства. 
1,0 т. 0,75 т. 0,5 т. 0,0 т.

1.1.5 Равнище на Административното Административното Административното Административното 1,0 т.
административно обслужване позволява обслужване позволява обслужване е достъпно, обслужване не е
обслужване бърз и надежден достъп бърз и надежден достъп на добро равнище, с ефективно, налице са

до информация, до информация, предлага използване на ИКТ; сигнали, не се използват
предлага полезни и полезни и лесни за служителите, които го възможностите на ИКТ;
лесни за използване използване инструменти; осъществяват, са служителите, които го
инструменти; използват частично се използват и компетентни, но осъществяват, не са
се и различни форми на различни форми на И К Т; невинаги са вежливи и компетентни, често са
И К Т; служителите са служителите са коректни. груби и неучтиви.



компетентни, вежливи, 
коректни, любезни и 
приветливи.
1,0 т.

компетентни, вежливи и 
коректни.

0,75 т. 0,5 т. 0,0 т.
1.1.6 Контрол на 

изпълнението на 
дейностите

Изпълнението на 
плануваните в 
различните документи 
цели, задачи и дейности 
се отчита редовно пред 
съответните органи 
(педагогически съвет, 
общо събрание, 
обществен съвет)
1,0 т.

Изпълнението на 
плануваните в различните 
документи цели, задачи и 
дейности се отчита 
частично пред 
съответните органи 
(педагогически съвет, 
общо събрание, 
обществен съвет)
0,75 т.

Изпълнението на 
плануваните в различните 
документи цели, задачи и 
дейности се отчита 
частично при поискване 
от директора

0,5 т.

По -  скоро не се отчитат 

0,0 т.

1,0 т.

1.1.7 Проведено Проведено е Проведено е Проведено е Не е проведено 1,0 т.
измерване на самооценяване, изготвен самооценяване, изготвен е самооценяване, но не е самооценяване.
постигнатото е доклад и са доклад, но не са изготвен доклад.
качество чрез формулирани формулирани коригиращи
самооценяване коригиращи мерки. мерки.

1,0 т. 0,75 т. 0,5 т. 0,0 т.
1.1.8 Контролна Директорът и Директорът и заместник- Д иректорът и заместник- Директорът и/или 1,0 т.

дейност заместник-директорът директорът по учебната директорът по учебната заместник-директорът по
по учебната дейност дейност имат изготвени дейност имат изготвени учебната дейност не
имат изготвени планове планове за контролната планове за контролната осъществяват контролна
за контролната дейност, дейност, които не са дейност, които по - скоро дейност.
които са съобразени с съобразени в пълна степен не са съобразени с
поставените цели задачи с поставените цели задачи поставените цели задачи
в другите училищни в другите училищни в другите училищни
документи, целят документи. документи, и не винаги се
подобряване на изпълняват съобразно
дейността на училището сроковете.
и се изпълняват
съобразно сроковете. 0,75 т.
1,0 т. 0,5 т. 0,0 т.



1.1.9 Финансов контрол Има система за Има система за финансово Има система за Няма система за финансово 1,0 т.
финансово управление и управление и контрол, но финансово управление и управление и контрол, не
контрол, която се същата не винаги се контрол, но понякога не се осъществяват
актуализира периодично актуализира навреме. се осъществява предварителен и
при нужда. Финансовия Финансовия контрол се предварителен контрол. последващ контрол.
контрол се осъществява осъществява
предварително от предварително от
финансов контрольор и финансов контрольор и
последващо от последващо от директора.
директора. 
1,0 т. 0,75 т. 0,5 т. 0,0 т.

1.1.10 Прозрачно С бюджета на С бюджета на училището С бюджета на училището Бюджета на училището се 1,0 т.
управление на училището и и тримесечните отчети за и тримесечните отчети за разходва непрозрачно
бюджета тримесечните отчети за изпълнението му са изпълнението му са

изпълнението му са запознати всички учители запознати само
запознати всички и служители, обществения педагогическите
учители и служители, съвет и са същите специалисти.
обществения съвет и публикувани на интернет
същите са публикувани 
на интернет страницата

страницата

на училището. 
1,0 т. 0,75 т. 0,5 т. 0,0 т.

1.2 Прилагане на нови технологии в процеса на образование, възпитание н социализация на учениците 5 точки

1.2.1 Осигурени Осигурени са условия за Осигурени са условия за Осигурени са условия за Няма осигурени условия. 2,0 т.
условия за ползване на мултимедия ползване на мултимедия в ползване на мултимедия в
използване на и интернет в над 60% от над 40% от всички процеса на обучение при
информационни и всички класни стаи. кабинети. поискване от
комуникационни Осигурени са преподавател.
технологии в интерактивни дъски/
ОВП. екрани. Осигурен е 

подходящ софтуер за 
обучение.
2,0 т. 1,5 т. 1,0 т. 0,0 т.



1.2.2 Осигурени 
условия за 
интерактивно 
обучение и учене

Прилагат се в пълна 
степен интерактивни 
методи, като: 
ситуационни(симулация, 
ролеви игри, казуси и 
др.); опитни (проекти, 
експерименти); 
дискусионни (дебати, 
беседи, дискусии). 
Прилага се
компетентностен подход 
и иновации в 
обучението. Докладвани 
са и са обсъдени на 
заседание на 
Педагогическия съвет, 
на методическо 
обединение.
3,0 т.

Прилагат се частично 
интерактивни методи, 
като: ситуационни 
(симулация, ролеви игри, 
казуси и др.); опитни 
(проекти, експерименти); 
дискусионни (дебати, 
беседи, дискусии). 
Докладвани са и са 
обсъдени на заседание на 
Педагогическия съвет, на 
методическо обединение.

2,0 т.

По скоро рядко се 
прилагат интерактивни 
методи, като: 
ситуационни (симулация, 
ролеви игри, казуси и 
др.); опитни (проекти, 
експерименти); 
дискусионни (дебати, 
беседи, ди скуси и ).

1,0 т.

Не се прилагат 
интерактивни методи в 
обучението

0,0 т.

3,0 т.

1.3 Повишаване на ефективността на образователно - възпитателния процес чрез целенасочена работа за издигане равнището на 15 точки
функционалната грамотност и изграждане на умения за успяване
1.3.1 Организация и Над 80% от учителите О т 61% до 80% от От 31 % до 60% от До 30% от учителите имат 4,0 т.

планиране на имат достатъчни умения учителите имат учителите имат достатъчни умения при
урока при планиране на урока, достатъчни умения при достатъчни умения при планиране на урока и/или

проявяват гъвкавост и планиране на урока, планиране на урока, не разбират
творчество разбират проявяват гъвкавост и проявяват гъвкавост и необходимостта да
необходимостта от творчество и разбират разбират необходимостта извършват промени в
промени в плановете си, необходимостта да да извършват промени в плановете си, за да
за да отговорят на извършват промени в плановете си, за да отговорят на
образователните плановете си, за да отговорят на образователните
потребности на групи отговорят на образователните потребности на групи или
или отделни ученици образователните потребности на групи или отделни ученици
(изоставащи, потребности на групи или отделни (изоставащи, напреднали)
напреднали) отделни ученици ученици(изоставащи,
4,0 т. (изоставащи, напреднали) напреднали).



3,0 т. 2,0 т. 1,0 т.
1.3.2 Използване на От 81 % до 100% от От 61% до 80% от От 41 % до 60% от От 10% до 40% от 4,0 т.

разнообразни учителите използват учителите използват учителите използват учителите използват
форми за проверка разнообразни форми за разнообразни форми за разнообразни форми за разнообразни форми за
на знанията, проверка на знанията, проверка на знанията, проверка на знанията, проверка на знанията,
уменията и уменията и уменията и уменията и уменията и
компетентностите компетентностите на компетентностите на компетентностите на компетентностите на
на учениците учениците. учениците. учениците. учениците.

4,0 т. 3,0 т. 2,0 т. 1,0 т.
1.3.3 Точно и ясно От 81% до 100% от От 61% до 80% от О т 41% до 800% от От 10% до 40% от 3,0 т.

формулиране на учителите имат точно и учителите имат точно и учителите имат точно и учителите имат точно и
критериите за ясно формулирани ясно формулирани ясно формулирани ясно формулирани
оценяване на критерии за оценяване критерии за оценяване на критерии за оценяване на критерии за оценяване на
знанията, на знанията, уменията и знанията, уменията и знанията, уменията и знанията, уменията и
уменията и компетентностите на компетентностите на компетентностите на компетентностите на
компетентностите, учениците и те са учениците и те са учениците и те са учениците и те са
информираността 
на учениците за

запознати с тях. запознати с тях. запознати с тях. запознати с тях.

тях 3,0 т. 2,0 т. 1,0 т. 0,75 т.
1.3.4 Относителен дял Участвали в състезания, Участвали в състезания, Участвали в състезания, Участвали в състезания, 2,0 т.

на учениците, олимпиади, конкурси и олимпиади, конкурси и олимпиади, конкурси и олимпиади, конкурси и
участвали в други над 30 % други от 21% до 30% други от 11% до 20% други до 10% от общия
състезания,
олимпиади,

от общия брой ученици. от общия брой от общия брой ученици. брой

конкурси и др. от 
общия брой 
ученици -  % 2,0 т 1,5 т. 1,0 т. 0,5 т

1.3.5 Относителен дял 
на успешно 
положилите НВО
-%

От 91 % до 100%. От 81% до 90%. От 71% до 80%. О г 61% до 70%. 2,0 т.

2,0 т. 1,5 т. 1,0 т. 0,5 т.
2. Изграждане и поддържане на училищна организационна култура чрез институционални политики в подкрепа на 15
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование точки
2.1. Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнани 3 точки



2.1.1 Възпитание в 
патриотизъм и 
национално 
самосъзнание.

Възпитанието в 
патриотизъм и 
национално 
самосъзнание се 
осъществява чрез: 
теми в часовете по 
учебните предмети; 
в часа на класа 
изпълнение на дейности, 
заложени в програмата 
за гражданско 
образование и годишния 
план на училището; 
занимания по интереси; 
утвърдени ритуали, 
химн, знаме на 
училището и др.
3,0 т.

Възпитанието в 
патриотизъм и 
национално самосъзнание 
се осъществява чрез: 
теми в часовете по 
учебните предмети; 
в часа на класа 
изпълнение на дейности, 
заложени в програмата за 
гражданско образование и 
годишния план на 
училището;
Няма утвърдени ритуали, 
химн, знаме на училището 
и др.

2,0 т

Възпитанието в 
патриотизъм и 
национално самосъзнание 
се осъществява предимно 
в часовете по обществени 
науки.

1,0 т.

В училището не се 
осъществява целенасочено 
възпитание в патриотизъм 
и национално 
самосъзнание.

0,0 т.

3,0 т.

2.2. У т в ъ р ж д а в а н е  на ученическото самоуправление 3 точки

2.2.1 Утвърждаване на В училището има В училището има В училището има избрани В училището няма избрани 3,0 т.
ученическото активно функциониращ функциониращ ученически съвет и ученически съвет и съвети
самоуправление ученически съвет, ученически съвет, избран съвети на класовете, но на класовете

избран от учениците. от учениците. Всеки от не развиват активна
Всеки от класовете има класовете има съвет на дейност
съвет на класа. класа.
Ученическият съвет и Ученическият съвет и
съветите на класовете съветите на класовете
участват активно, често участват при планиране
по своя инициатива, при на дейността на
планиране на дейността училището (съответно на
на училището класа), организирането и
(съответно на класа), изпълнението на
организирането и мероприятия, но при
изпълнението на



мероприятия, вземане на 
важни за училището (за 
класа) решения.
3,0 т.

покана от училищното 
ръководство.

2,0 т
1,0 т. 0,0 т.

2.3 Екологична култура и навици за здравословен начин на живот 3 точки
2.3.1 Екологична Изграждането на Изграждането на Изграждането на В училището не се работи 3,0 т.

култура и навици екологична култура и екологична култура и екологична култура и целенасочено за
за здравословен навици за здравословен навици за здравословен навици за здравословен изграждането на
начин на живот. начин на живот се начин на живот се начин на живот се екологична култура и

осъществява чрез: осъществява чрез: осъществява чрез: навици за здравословен
теми в часовете по теми в часовете по теми в часовете по начин на живот.
учебните предмети; учебните предмети; учебните предмети;
в часа на класа в часа на класа в часа на класа.
изпълнение на дейности, изпълнение на дейности,
заложени в програмата заложени в програмата за
за здравно и екологично здравно и екологично
образование и годишния образование и годишния
план на училището; план на училището.
факултативна
подготовка;
занимания по интереси.
3,0 т. 2,0 т 1,0 т. 0,0 т.

2.4. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците 3 точки
2.4.1 Превенция на В училището има В училището има В училището има В училището има 3,0 т.

агресията и сформиран и действащ сформиран сформиран сформиран и
негативните координационен съвет координационен съвет за координационен съвет за координационен съвет за
прояви сред за планиране, планиране, проследяване планиране, проследяване планиране, проследяване и
учениците. проследяване и и координиране на и координиране на координиране на усилията

координиране на усилията за справяне с усилията за справяне с за справяне с тормоза
усилията за справяне с тормоза между и тормоза между и между и учениците, но
тормоза между и учениците. Има утвърден учениците. Има утвърден дейността му не е активна.
учениците. Има план за превенция на план за превенция на Няма утвърден план за
утвърден план за тормаза и насилието. Има тормаза и насилието. превенция на тормаза и
превенция на тормаза и разработен механизъм за Няма разработен насилието.



насилието. Има интервенция при случаи механизъм за Проявите на тормоз или
разработен механизъм за на тормоз и насилие. Има интервенция при случаи насилие са повече от 5
интервенция при случаи единични случаи на на тормоз и насилие. годишно.
на тормоз и насилие. прояви. Проявите на тормоз или
Ежегодно в началото и насилие са повече до 5
края на учебната година 
се провеждат и 
анализират анкети. 
Реализират се дейности 
за превенция на тормоза 
и насилието. Няма

годишно

допуснати прояви. 
3,0 т. 2,0 т 1,0 т. 0,0 т.

2.5. Интеркултурно образование 3 точки

2.5.1 Интеркултурно Интеркултурното Интеркултурното Интеркултурното В училището не се работи 3,0 т.
образование образование се образование се образование се целенасочено за

осъществява чрез: осъществява чрез: осъществява предимно осъществяване на
теми в часовете по теми в часовете по часовете по учебните интеркултурно
учебните предмети; учебните предмети; предмети; образование.
в часа на класа в часа на класа в часа на класа
изпълнение на дейности, изпълнение на дейности,
заложени в програмата заложени в програмата за
за интеркултурно интеркултурно
образование и годишния образование и годишния
план на училището; план на училището.
в часове по избираема и 
факултативна

в занимания по интереси

подготовка;
занимания по интереси. 
3,0 т. 2,0 т 1,0 т. 0,0 т.

3. Училището -  желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на учениците 35
точки

3.1. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие 6 точки



3.1.1 Осигуряване на 
здравословни и 
безопасни условия 
на обучение и 
труд.

Разработени са и се 
прилагат изискуемите 
документи - правилник 
за БУОТ, за защита при 
БАК, пожарна 
безопасност.
Работещите в училище и 
учениците са запознати 
с горепосочените 
документи и с тях 
редовно се провеждат 
начален, периодичен и 
при нужда извънреден 
инструктаж. Осигурен е 
пропускателен режим. 
1,0 т.

Разработени са 
изискуемите документи - 
правилник за БУОТ, за 
защита при БАК, пожарна 
безопасност. Работещите в 
училище и учениците са 
запознати с 
горепосочените 
документи и с тях редовно 
се провеждат начален, 
периодичен и при нужда 
извънреден инструктаж.

0,75 т.

Разработени са 
изискуемите документи - 
правилник за БУОТ, за 
защита при БАК, пожарна 
безопасност, но не се 
прилагат в пълнота. 
Работещите в училище и 
учениците са запознати с 
горепосочените 
документи и с тях 
редовно се провеждат 
начален, периодичен и 
при нужда извънреден 
инструктаж.

0,5 т.

Не са разработени всички 
изискуеми документи. 
Работещите в училище и 
учениците не са запознати 
с правилата за БУОТ. Не се 
провеждат редовно 
начален, периодичен и при 
нужда извънреден 
инструктаж.

0,0 т.

1,0 т.

3.1.2 Подходящо Всички класни стаи, Повече от половината от По -  малко от половината Болшенството от стаите 1,0 т.
интериорно кабинети и общи класните стаи, кабинети и от класните стаи, кабинети не са с
оформление на пространства са с общи пространства са с кабинети и общи подходящо интериорно
учебните подходящо интериорно подходящо интериорно пространства са с оформление. Хигиената не
помещения. оформление - табла, оформление - табла, подходящо интериорно е на нужното ниво и не се

постери, цветя, кътове за постери, цветя, кътове за оформление - табла, опазва в достатъчна степен
отдих. Оформлението е отдих. Оформлението е постери, цветя, кътове за МТБ.
реализирано по идеи на реализирано по идеи на отдих. Поддържа се
учениците и с помощта учениците и с помощта хигиена и се опазва МТБ
на родителите. само на учителите.
Под държа се хигиена и Поддържа се хигиена и се
се опазва МТБ опазва МТБ
1,0 т. 0,75 т. 0,5 т. 0,0 т.

3.1.3 Създаване на Отношенията между Отношенията между Отношенията между Отношенията между 2,0 т.
благоприятна и участниците в участниците в участниците в участниците в
толерантна образователно - образователно - образователно - образователно -
атмосфера на възпитателния процес са възпитателния процес са възпитателния процес са възпитателния процес се
общуване, демократични -  в дух на демократични -  в дух на демократични -  в дух на основават на подчинение

партньорство и партньорство и партньорство и



доверие и 
взаимопомощ.

сътрудничество. Едни 
към други се отнасят с 
уважение и разбиране.

2,0 т.

сътрудничество. 
Единични са случаите на 
проявено неуважение, 
неразбиране или 
авторитарно поведение. 
1,5 т.

сътрудничество. 
Понякога се проявява 
неуважение, неразбиране 
или авторитарно 
поведение.
1,0 т.

на и авторитарно 
поведение.

0,0 т.
3.1.4 Удовлетвореност Над 90 % О г 71 % до 90 % О т 51 % до 70 % От 1% до 50 % 2,0 т.

на участниците в
образователно -
възпитателния
процес в % 2,0 т. 1,5 т. 1,0 т. 0,5 т.

3.2. Подкрепа на личностното развитие на учениците 23 точки

3.2.1 Относителен дял Относителен брой на Относителен дял на Относителен дял на Относителен дял на 2,0 т.
на учениците от учениците от уязвими учениците от уязвими учениците от уязвими учениците от уязвими
уязвими групи групи спрямо общия групи спрямо общия брой групи спрямо общия брой групи спрямо общия брой
спрямо общия брой обучавани -  над обучавани -  от 61% до обучавани -  от 41 % до обучавани -
брой обучавани - 80%. 80%. 60%. до 40%.
% 2,0 т. 1,5 т. 1,0 т. 0,5 т.

3.2.2 Осигуряване на Училището осигурява Училището осигурява Училището осигурява Училището осигурява 1,0 т.
възможност за възможност за възможност за възможност за възможност за образование
образование и образование и обучение образование и обучение в образование и обучение в и обучение само в една
обучение в в повече от три форми три форми на обучение. две форми на обучение. форма на обучение.
различни форми на обучение.
на обучение 1,0 т. 0,75 т. 0,5 т. 0,0 т.

3.2.3 Относителен дял Над 40%. От 31% до 40%. Информираните и Няма информирани и 2,0 т.
на информираните консултираните за консултирани обучавани за
и консултираните кариерно развитие кариерно развитие.
за кариерно обучавани не надвишават
развитие от общия 30%.
брой обучавани -
% 2,0 т. 1,5 т. 1,0 т. 0,0 т.

3.2.4 Относителен дял Няма отпаднали О г 1% до 3%. От 4% до 5%. Над 5%. 1,0 т.
на отпадналите от ученици



училище към
постъпилите в
началото на
обучението(без
заминалите в
чуж бина)- % 1,0 т. 0,75 т. 0,5 т. 0,0 т.

3.2.5 Относителен дял Над 5%. От 4% до 5%. От 1 % до 3%. Няма реинтегрирани 1,0 т.
на ученици
реинтегрираните 
ученици обратно в 
образователната
система към
постъпилите в
началото на
учебната година -
% 1,0 т. 0,75 т. 0,5 т. 0,0 т.

3.2.6 Оказване на обща Над 90 % От 71 % до 9 0 % От 51 % до 70 % О г 1% до 50 % 2,0 т.
подкрепа за 
преодоляване на 
обучителни 
затруднения - % 
от общия брой 
нуждаещи се 
ученици 2,0 т. 1,5 т. 1,0 т. 0,5 т.

3.2.7 Оказване на обща 
подкрепа на 
ученици с изявени 
дарби - % от 
общия брой

Над 90 % От 71 % до 90 % О г 51 % до 70 % От 1 % до 50 % 2,0 т.

нуждаещи се 
ученици 2,0 т. 1,5 т. 1,0 т. 0,5 т.

3.2.8 Оказване на обща 
подкрепа на 
ученици в риск от

Над 90 % От 71 % до 90 % От 51 % до 70 % O r 1 % до 50 % 2,0 т.



отпадане от 
образователната 
система- % от 
общия брой 
нуждаещи се 
ученици 2,0 т. 1,5 т. 1,0 т. 0,5 т.

3.2.9 Относителен дял 
на учениците, 
участващи в групи 
за занимания по 
интереси, клубове, 
групи и др. към 
постъпилите в

Над 80 % О г 61 % до 80 % Ог 41 % до 60 % О г 1% до 40 % 2,0 т.

началото учебната 
година -  % 2,0 т. 1,5 т. 1,0 т. 0,5 т.

3.2.10 Относителен дял 
на учениците, 
наградени с 
морални и/ или 
материални 
награди към 
постъпилите в 
началото на

Над 40 % От 31 % до 4 0 % От 21% до 3 0 % O r 1 % до 20 % 1,0 т.

учебната година -
% 1,0 т. 0,75 т. 0,5 т. 0,25 т.

3.2.11 Осигуряване на Функционира училищна Няма училищна Няма училищна Няма училищна 1,0 т.
библиотечно - библиотека, с определен библиотека, а обособен библиотека и обособен библиотека и обособен кът.
информационно от директора кът от друго помещение с кът. Педагогическите Педагогическите
обслужване отговорник. определен от директора специалисти имат специалисти имат свободен

Педагогическите отговорник. свободен достъп до достъп до компютърния
специалисти имат Педагогическите компютърния кабинет, а кабинет, а учениците -  под
свободен достъп до специалисти имат учениците -  под ръководството на учител за
библиотеката и свободен достъп до ръководството на учител провеждане на учебни
компютърния кабинет, а библиотечните материали за провеждане на учебни часове.



учениците -  под и компютърния кабинет, а часове, самоподготовка
ръководството на учител учениците -  под или занимания по
за провеждане на учебни ръководството на учител интереси.
часове, самоподготовка за провеждане на учебни
или занимания по часове, самоподготовка
интереси. или занимания по

интереси. 
0,75 т.

1,0 т. 0,5 т. 0,25 т.
3.2.12 Дейности по Над 90 % От 71 % до 90 % О г 51 %  до 70 % O r 1 % до 50% 2,0 т.

преодоляване на 
проблемното
поведение на
ученици - % от 
общия брой
нуждаещи се 
ученици 2,0 т. 1,5 т. 1,0 т. 0,5 т.

3.2.13 Осигуряване на Над 90 % От 71 % до 9 0 % О т 5 1 %  до 70% O r 1 % до 50 % 1,0 т.
психологическа
подкрепа на 
ученици - % от 
общия брой 
нуждаещи се 
ученици 1,0 т. 0,75 т. 0,5 т. 0,25 т.

3.2.14 Осигуряване на Над 90 % От 71 % до 9 0 % О г 51 % до 70 % От 1 % до 50 % 1,0 т.
логопедична 
подкрепа на 
ученици - % от 
общия брой 
нуждаещи се 
ученици 1,0 т. 0,75 т. 0,5 т. 0,25 т.

3.2.15 Осигуряване на 
допълнителна

Над 90 % От 71 % до 90 % От 51 % до 70% О г 1% до 50 % 2,0 т.

подкрепа на 
ученици - % от



общия брой 
нуждаещи се 
ученици

2,0 т. 1,5 т. 1,0 т. 0,5 т.
3.3. Обновяване и обогатяване на материалната база 4 точки

3.3.1 Наличие на 
модерна 
материално- 
техническа база за 
обучение в 
съответствие с 
изискванията на 
ДОС

Има нужните класни 
стаи, кабинети 
лаборатории, стаи за 
занимания по интереси, 
кътове за отдих, 
физкултурен салон, 
оборудвани със 
съвременна работеща 
техника и съоръжения. 
4,0 т.

Има класни стаи, 
кабинети, стаи за 
занимания по интереси, 
кътове за отдих, 
пригодена стая за спортни 
дейности, оборудвани със 
съвременна работеща 
техника и съоръжения.

3,0 т.

И м а , класни стаи, стаи за 
занимания по интереси, 
кътове за отдих, 
пригодена стая за 
спортни дейности, 
оборудвани със 
съвременна работеща 
техника и съоръжения.

2,0 т.

Образователно -  
възпитателния процес се 
извършва изцяло в 
класните стаи

0,0 т.

4,0 т.

3.4 Работа по национални програми и проекти 2 точки
3.4.1 Реализирани 

училищни и 
национални 
програми и 
проекти

Училището участва в 
програми, има 
разработени и класирани 
проекти (училищни, 
национални, 
европейски, други 
международни) -  3 и 
повече броя.
2,0 т.

Училището участва в 
програми, има 
разработени и класирани 
проекти (училищни, 
национални, европейски, 
други международни) -  
най-малко 2 броя.

1,5 т.

Училището участва в 
програми, кандидатства с 
разработени проекти, но 
няма класирани такива 
(училищни, национални, 
европейски, други 
международни).

0,75 т.

Училището няма участие в 
програми и проекти.

0,0 т.

2,0

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите кадри 5 точки

4.1 Осигуреност на 
училището с 
квалифицирани 
специалисти

Осигурени са 
правоспособни 
преподаватели по 
всички учебни предмети 
и в групите за 
целодневна организация

Осигурени са 
правоспособни 
преподаватели между 80 
% и 99 % от изучаваните 
учебни предмети и в 
групите за целодневна 
организация

Осигурени са 
правоспособни 
преподаватели между 70 
% и 79 % от изучаваните 
учебни предмети и в 
групите за целодневна 
организация

Осигурени са 
правоспособни 
преподаватели за от 50% до 
70 % от изучаваните 
учебни предмети и за част 
от групите за целодневна 
организация

3,0 т.



3,0 т. 2,0 т. 1,0 т. 0,5 т.
4.2 Относителен дял Над 60%. От 21% до 60%. До 20%. Няма учители, участвали в 2,0

на учителите, допълнително и
участвали в 
различни форми

продължаващо обучение.

на допълнително
и продължаващо 
обучение, от 
общия брой 
учители -  % 2,0 т. 1,5 т. 1,0 т. 0,0 т.

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежта 15
точки

5.1. Взаимодействие с родителите 5 точки

5.1.1 Педагогическо Родителите са Родителите са Родителите са Родителите не са 1,0 т.
взаимодействие информирани за информирани за учебните информирани за учебните информирани за учебните
„училище - учебните планове и планове и програми по планове и програми по планове и програми по
семейство“ програми по класове, за класове, знаят за класове, знаят за класове, за организираните

организираните от организираните от организираните от от училището извънкласни
училището извънкласни училището извънкласни училището извънкласни дейности и не са
дейности и са дейности и повече от дейности но по -  малко мотивирани за участие в
мотивирани за участие половината са от половината от тях тях
в организацията и мотивирани за участие. участват.
изпълнението им.
1,0 т. 0,75 т. 0,5 т. 0,0 т.

5.1.2 Информираност Родителите се Родителите се интересуват Родителите не се Родителите не се 1,0 т.
на родителите за интересуват редовно и епизодично и за интересуват в достатъчна интересуват от
развитието на получават информация постиженията и степен от постиженията постиженията и
децата им за постиженията и проблемите на децата си. и проблемите на децата проблемите на децата си и

проблемите на децата си Получават информация си. Не участват активно в не им оказват подкрепа.
от училищния дневник, основно по инициатива на подкрепата на ученика за
от класните класния ръководител или преодоляване на
ръководители, от другите педагогически проблеми или
разговори с други специалисти, от



педагогически 
специалисти. Активно 
участват в подкрепата 
на ученика за 
преодоляване на 
проблеми или 
реализиране на по- 
високи постижения. 
Активно участват при 
вземането на важни 
решения за дейността на 
училището.
1,0 т.

училищния дневник. 
Участват в подкрепата на 
ученика за преодоляване 
на проблеми или 
реализиране на по-високи 
постижения.

0,75 т.

реализиране на по-високи 
постижения.

0,5 т. 0,0 т.
5.1.3 Участие на Над 50%. О г 21% до 50%. До 20%. Няма учители, участвали в 2,0

родителите в допълнително и
различни форми продължаващо обучение.
за повишаване на
компетентностите
им (относителен
дял спрямо общия
брой родители) 2,0 т. 1,5 т. 1,0 т. 0,0 т.

5.1.4 Провеждане на Над 10 урока годишно От 5 до 9 урока годишно От 1 до 4 урока годишно Не се провеждат такива 1,0 т.
уроци на отворени уроци
врати с участието
на родители 1,0 т. 0,75 т. 0,5 т. 0,0 т.

5.2 Взаимодействие с институции 7 точки

5.2.1 Педагогическо Училището много Училището активно Училището Училището не 2,0 т.
взаимодействие с активно участва в взаимодейства с всички взаимодейства с всички взаимодейства с всички
всички процеса на заинтересовани страни на заинтересовани страни на заинтересовани страни на
заинтересовани взаимодействие с местно и регионално местно и регионално местно и регионално
страни на местно всички заинтересовани равнище за повишаване на равнище за повишаване равнище.
и регионално страни на местно и качеството на на качеството на
равнище регионално равнище за образованието. образованието.

повишаване на



качеството на 
образованието, за 
модернизиране на 
материално- 
техническата база на 
училището и др.
2,0 т. 1,5 т. 1,0 т. 0,0 т.

5.2.2 Дейност на
обществения
съвет

Общественият съвет 
има съществен принос 
при вземането на важни 
решения, обсъждането, 
одобряването и 
реализирането на 
училищни планове, 
програми, подпомага и 
участва в дейности, 
организирани от 
училището, съдейства за 
по ефективната 
комуникация училище -  
родители и училище -  
общественост.
2,0 т.

Обществения съвет има 
принос при вземането на 
важни решения, 
обсъждането, 
одобряването и 
реализирането на 
училищни планове, 
програми, подпомага и 
участва в дейности, 
организирани от 
училището.

1,5 т.

Има създаден обществен 
съвет, но през учебната 
година епизодично 
реализира дейност по 
инициатива на 
ръководството на 
училището.

1,0 т.

Има създаден обществен 
съвет, но през учебната 
година няма реализирана 
дейност.

0,0 т.

2,0

5.2.3 Дейност на
училищното
настоятелство

Училищното 
настоятелство има 
съществен принос в 
осигуряването на 
допълнителни 
финансови и материални 
средства, подпомага и 
участва в дейности, 
организирани от 
училището, включва се 
в дейности за борба с 
тютюнопушенето,

Училищното 
настоятелство осигурява 
допълнителни финансови 
и материални средства, 
подпомага и участва в 
дейности, организирани 
от училището.

Има създадено училищно 
настоятелство, но през 
учебната година 
епизодично реализира 
дейност по инициатива на 
ръководството на 
училището.

Има създадено училищно 
настоятелство, но през 
учебната година няма 
реализирана дейност.

2,0



наркоманията, агресията 
и д р .
2,0 т. 1,5 т. 1,0 т. 0,0 т.

5.2.4 Взаимодействие с 
други
образователни
институции

Училището осъществява 
съвместни дейности с 
други образователни 
институции - повече от 
5 мероприятия годишно. 
2,0 т.

Училището осъществява 
съвместни дейности с 
други образователни 
институции -  между 3 и 5 
мероприятия годишно.
1,5 т.

Училището осъществява 
съвместни дейности с 
други образователни 
институции - от 1 до 2 
мероприятия годишно. 
1,0 т.

Училището не осъществява 
съвместни дейности с 
други образователни 
институции.

0,0 т.

1,0 т.

5.3. Присъствие на училището в общественото пространство. 3 точки

5.3.1 Публичност 
и популяризиране 
на предлаганото 
образование и 
съдържанието му

Използват се 
многообразни начини и 
средства за публичност 
и популяризиране на 
предлаганото 
образование и 
съдържанието му -  
издаване на училищен 
вестник; училищно 
радио и/или телевизия; 
електронни 
информационни 
средства; брошури, 
рекламни материали и 
др.; поддържа се 
динамичен училищен 
сайт за учебната година 
с архивиране на 
предходните и опции за 
обучение и оценяване 
онлайн 
3,0 т.

Изготвят се и се издават 
информационни, 
рекламни и други видове 
табла, рекламни 
материали и електронни 
информационни средства 
в сградата на училището, 
под държа се динамичен 
училищен сайт.
2,0 т.

Изготвят се и се издават 
информационни, 
рекламни и други видове 
табла в сградата на 
училището, има статичен 
училищен сайт.
1,0 т.

Липсват начини и средства 
за разпространяване на 
информация, свързана с 
дейността на училището, в 
т.ч. училищен сайт.
0,0 т.

3,0


