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СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВО НА УЧЕНЕТО И ПРЕПОДАВАНЕТО В 

СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” ГР. САМОКОВ 

 

„Достойнството на силата е в яснотата“ 

 Аристотел 

 

I. ОБЩО ПРЕДСАВЯНЕ НА СИСТЕМАТА                                          

Системата за оценка на качество на ученето и преподаването в СУ „Отец Паисий” 

гр. Самоков е приет на заседание на Педагогическия съвет на училището № 16 от 

14.09.2021 г. и е утвърдена със заповед на директора на СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков № 

РД 11 – 39/15.09.2021 г.. Разработена е на базата на утвърдените от НИО към МОН 

критерии и индикатори по реда на Нредба №18/09.09.2021 г. за инспектирането  в СПУО и 

на документа „Компетентни преподаватели на 21-ви век: принципи на ISSA (International 

Step by Step Association) за качествена педагогика“ на международната организация 

“Стъпка по стъпка“ (МАСС) със сайт https://www.issa.nl/about-us-info. В системата за оцена 

на качеството на образователния процес, на управлението и на институционалната среда, 

освен с изпълнение на разпоредби на ЗПУО, на Наредба № 11 за оценяването в СПУО, 

Наредба № 10 за организация на дейностите в СПУО е приоритизирана визията на 

училището ни за създаване на училищна общност, в която педагогическите специалисти, 

учениците и техните семейства, работят в екип за благополучието на всеки ученик, така че 

той да постигне своя уникален потенциал. Системата за качество на ученето утвърждава 

важни характеристики на образователната услуга, която училището предоставя, а именно 

ученето и преподаването.  

Системата за оценка на качество на ученето и преподаването в СУ „Отец Паисий” 

гр. Самоков е структурирана в три области за оценка качеството: област образователен 

процес, област управление и област учебна среда. Тя е вътрешна организационна  система 

за училището и се състои от правила и процедури, от карти за наблюдение, карти за 

диференцирана оценка и за атестиране на труда на педагогическите специалисти, от  

разписани критерии и съответни индикатори и подиндикатори, както и определени на 

училището нива за измерване на тяхното приложение. Системата за оценка на качеството в 

СУ„Отец Паисий” гр. Самоков съдържа критериални матрици за измерване на напредъка на 

развитие на уменията на 21 и набор от процедури.  Предварителната информация за 

съдържанието на процедурите и планирането са ключови при управлението на система за 

качество на ученето, защото запознава членовете на организацията с онова, което се очаква 

от тях да прилагат в процеса на обучение, възпитание и социализация. В системата са 

описани принципи, правила, общи насоки. Описани са характеристики на доброто, 
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качествено и съвременно образование.  

Системата е отворена и предстои апробиране на критериите на фокус за 2021/2022 г., 

които са: 1. Прилагане на компетентностен подход за ефективно ефективно 

взаимодействието за личностно развитие на учениците и 2. Прилагане на компетентностен 

подход за ефективно проследяване на напредъка на учениците и оценяване на резултатите 

от обучението им. След анализ на ефекта от прилагане на този своебразен училищен 

стандарт за качество той ще се адаптира и усъвършенства с цел най – адекватно 

формулиране на критериите, индикаторите, подиндикаторите и нивата с системата, така че  

да съответстват в пълна степен на визията, мисията и стратегическите цели на училището. 

 

II. ЦЕЛИ НА СИСТЕМАТА НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГР. САМОКОВ ЗА 

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО 

1. Познаването на системата за оценка на качеството от всеки педагогически 

специалист в училището, прилагането ú, анализа на резултатите от оценката и 

предприемането на последавщи действия целят да подобряват непрекъснато 

образователните резултати и да се постави фокус на качеството на учене на учениците и на 

тяхното благополучие.  

2. Прилагането на конкретни поведения за изпълнение на системата за качество, 

цели и постигане на високи резултати на олимпиади, състезания и конкурси.  

3. Цел на системата за оценка на качеството е да развива компетентността на 

учителите, да работят за повишаване на индивидуалните и групови умения за създаване на 

качествен обучителен процес.  

4. Системата има за цел и да стимулира все по - успешното прилагане на 

иновации, да адаптира непрекъснато процесът на дигитализация в СУ „Отец Паисий“ гр. 

Самоков  спрямо непрекъснато развиващото се технологично общество. 

5.  Приложението на система за управление на качеството на учене, преподаване 

и образователна среда, има още една ключова цел  - формиране на такава училищна 

култура, която да осигурява позитивна учебна среда и благополучието на всички 

участниците в образователния процес.  

6. Прилагането на тази системата изисква действия на всички нива - 

индивидуално поведение, работа в екип, структури и практики на организационно ниво, 

като един от пътищата СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков да се утвърди, като истинска „учеща 

се организация“. 

 

III. ФОКУСНИ ОБЛАСТИ 

 

Екипът на СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков, изработващ стандарта за качество на 

ученето, избра стратегията да взаимства идеи от вече съществуващи станарти за качество, 

доказали своята надеждност и приложимост, като адаптира елементите му така, че да 

отговарят на спецификите на контекста на образователния процес в училището. 

След анализ на седемте фокусни области за качествената педагогика на МАСС  и 

голямото сходство на стратегическите цели на педагогическата практика в СУ „Отец 

Паисий“ гр. Самоков с тези области, в училището бяха припознати същите фокусни 

области за осигуряван на качествен образователен процес. 

1. Област взаимодействия.  
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Тук ролята на преподавателя е да предостави на учениците възможности за участие 

във взаимодействия с ученици и с други възрастни, за да подпомага развитието и 

обучението им. 

 

2. Област семейство и общност 

 Във фокус е педагогът да насърчава партньорствата със семействата, като признава 

ролята на домашната среда за учене и на семейството като първа образователна и социална 

среда на ученика. От преподавателят се изисква да изгради мостове между училището и 

семейството, респ. общността и да насърчи постоянната двупосочна комуникация. 

 

3. Област приобщаване, многообразие и демократични ценности 

Педагогът предоставя равни възможности на всяко дете да учи. Той е успешен 

ролеви модел и следва да гарантира, че чрез ежедневнитеси преживявания учениците ще се 

научават да ценят и уважават многообразието. 

 

4. Област оценяване и планиране 

Тук фокусът е в редовно и систематично проследяване на напредъка. 

 

5. Област образователни стратегии 

В различните педагогически ситуации, преподавателят използва смислени стратегии 

на преподаване, за да ангажира активно децата и да насърчи тяхното учене. 

 

6. Фокусна област учебна среда  

Създавайки физически и психологически безопасна, интерактивна, технологична и 

стимулираща среда, преподавателят стимулира учениците да изследват и да учат чрез 

индивидуално и групово проучване, игра, достъп до разнообразни ресурси и 

взаимодействие с други участници в образователния процес. 

 

7. Област професионално развитие  

Педагогът непрекъснато подобрява компетентностите си. Качеството на 

педагогическата практика се прилага от преподаватели, които са силно ангажирани с 

професионалното и личностното си развитие. Те анализират своята практика и работят 

съвместно с другите, като осигуряват най-добрата подкрепа за развитието и ученето на 

всеки ученик. 

 

Според членовете на педагогическия колектов на СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков 

гореизброените области са от решаващо значение за осигуряване на висококачествена 

подкрепа за развитието и ученето на учениците в училището. 

 

IV. ПРИНЦИПИ НА УЧИЛИЩНАТА СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО 

 

Системата за качество в училищетп представлява йерархично подредени концепции, 

които включват основополагащи принципи за ефективно учене на всеки ученик. Това са 

основни, ключови принципи на педагогиката. Най – важните от тях, на основата, на които 

СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков дефинира системата са следните. 

1. Основополагащ принцип при планирането и преподаването е необходимостта 

избора от педагогическите специалисти на стратегии на преподаване да се основават на 

компетентностния подход. 

2. Поставяне на ученика в центъра на работата на преподавателите. 
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3. В системата е имплициране ролята  на преподавателя е застъпник за 

качествено образование за всички ученици. 

4. Важен компонент на образователния процес е кариерното и професионално 

развитие. 

5. Регистрирането на напредъка и оценяването на резултатите от обучение се 

осъществява чрез разнообразни инструмнети, базирани на компетентнен  подход и 

формиращо оценяване.  

6.   Дейността на педагогическите специалисти се основава на ефективни 

взаимодействия с учениците, включително с учениците със СОП и с родителите на 

учениците.  

7. Системат за качество се основава на принципи за необходимостта от изграждане 

на силни партньорства със семействата и общностите, към които принадлежат учениците. 

Семейството и общността са отправна фокусна област за успешно възпитание и 

социализация. 

8. Системата отразява силната ангажираност с концепцията, че ролята на 

преподавателя е да предоставя максимална подкрепа на всички ученици, като им помага да 

израснат като силни, уверени, грижовни, отговорни и благополучни членове на нашето 

общество.  

9. Образователният процес се надгражда с процеси на приобщаване, на 

реализирано единство в многообразието му и интегрирането на ценностите на 

демокрацията. 

10. Учебнатта среда осигурява качествено учене, съответно преподаване и 

ефективно взаимидействие между всички участници в образователния процес и всички 

заинтересовани страни. 

Всеки отделен принцип изведен след анализ на успешни преподавателски практики.  

 

V. КРИТЕРИИ (ПОКАЗАТЕЛИ) ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО В 

УЧИЛИЩЕТО 

 

Критериите за оценка на качеството на ученето представляват конкретните 

поведения, които се очква педагогическият специалист да реализира в работата си. Това са 

показатели за качеството на поведенията на преподавтелите и отразяват многообразието на 

изискванията по отношение на учебната среда, промените  в обществото и технологиите.  

Компетентното, устойчивото и системно изпълнение на критериите в хода на  

училищните процеси и процедури, водят до ефективно учене за всеки ученик, 

включително и за учениците със СОП. Тези поведения се формулират като конкретни 

поведения и взаимодействия, демонстриращи описаните по – горе принципи и в настоящата 

система се дефинират, като конкретни критерии или още показатели. Именно по 

изпълнеието на критериите в педагогическата и управленска работа се установява 

съответствието със стандарта за качество.  

 

VI. ИНДИКАТOРИ И ПОДИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КРИТЕРИИТЕ 

Индикаторите и подиндикаторите са следващият елемент от системата за качество и 

са по – конкретно разписани действия, с които даден учител демонстрира съответния 
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критерий в дадена ситуация. Изпълнението на индикаторите и съответните на даден 

индикатор подиндикатори описва степента, в която е изпълнен критерия за качесто. 

Прилагането и/или придържането в педагогическата практика на поредица от 

конкретни действия, описани като индикатори и подиндикатори води до изпълнение на 

принципите на настоящата система за качество. 

 

VII. НИВА НА ДЕМОНСТРИРАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА КАЧЕСТВО 

Обективнaтa работата с критериите и с индикаторитете за качество изисква 

допълнително уточнение на нивото, което се демонстрира от даден преподавател за 

усвояване на съответния критерии с неговите индикатори и подиндикатори. В СУ „Отец 

Паисий“ гр. Самоков са възприети четири, които  съответстват на четирите нива на МААС: 

Нива на СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков Нива на МААС 

Ниво 0 = НЕ ПРИЛАГА ПРАКТИКАТА 

(учителят не демонстрира конкретни 

дейности, описващи конкретен индикатор 

към съответен критерий)  

Ниво 0 = НЕАДЕКВАТНА ПРАКТИКА 

(практиката е неадекватна по отношение на 

подхода, който поставя ученика в центъра на 

класната стая) 

Ниво 1 = НАЧИНАЕЩ  

(учителят демонстрира много малко (поне 1 

броя) от конкретни очаквани от него 

дейности, описващи конкретен индикатор 

към съответен критерий) 

Ниво 1 = ДОБРО НАЧАЛО  

(показва необходимост преподавателите да 

започнат да подобряват своята практика, за 

да започнат да поставят децата в центъра на 

класната стая) 

Ниво 2 = НАПРЕДНАЛ    

(учителят демонстрира сравнително много 

(поне 2 броя) от конкретни очаквани от него 

дейности, описващи конкретен индикатор 

към съответен критерий) 

Ниво 2 = КАЧЕСТВЕНА ПРАКТИКА 

(посочва практика, в която даден подход се  

счита за подход, който поставя децата в 

центъра на класната стая. 

Ниво 3 = ЕКСПЕРТ  

(учителят демонстрира много (поне 3 броя) 

от конкретни очаквани от него дейности, 

описващи конкретен индикатор към 

съответен критерий) 

Ниво 3 = ПОСТИГАНЕ НА НАПРЕДЪК 

(показва по - устойчива практика и 

възможност да създадат системни промени в 

парадигмата и практиката на преподаване. 

 

 

За всеки критерий за качество горепосочените четири нива се описват чрез 

конкретни примери за действия. Тези примерни действия дават идеи, които 

преподавателите могат да използват като отправна точка за рефлексия и преценка на 

собствената си практика, за да отговорят по-добре на потребностите на учениците и 

учебната среда в  СУ „Отец Паисий"“гр. Самоков.  

С оглед на динамиката в самата система за оценка на качествотот, се очаква през 

следващите години,  в резултат от анализ и дискусии преподавателите на училището да 

разпишат по-изчерпателни отделни примери за това как може да изглежда практиката, 

която поставя децата в центъра на класната стая. 

 

VIII. КРИТЕРИИ, ИНДИКАТОРИ И ПОДИНДИКАТОРИ В ОБЛАСТ 

„ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС“ 

 



      гр. Самоков /2000/, ул. „Булаир” № 2, тел./ директор 0884063753/0893615096,        

деловодство  0884965483, счетоводство 0884063724, e-mail: su_samokov@abv.bg 

6 

 

Критерии Индикатори Подиндикатори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ефективност 

на взаимодей-

ствието в 

процеса на 

обучението 

   

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация 

на урока и на 

учебната/произ-

водствената 

практика 

 

1. Урокът съответства на планирането на 

дидактическата работа 

2. Структурата на урока е ясна и обоснована в 

съответствие с очакваните резултати 

 3. Учителят съобразява обема на учебното 

съдържание в урока с възможностите на 

учениците 

4. Учителят съобразява организацията на урока с 

очакваните резултати и възможностите на 

физическата среда 

5. Създадена е организация за ефективно 

провеждане на учебната/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 очаквани резултати 

2. Учителят съчетава методи и подходи на 

преподаване по начин, който осигурява 

формиране на ключови компетентности 

3. Учителят използва и изисква използването на 

терминология, която е съобразена с учебното 

съдържание и възрастта на учениците 

4. Използват се разнообразни дидактически 

материали, техники, инструменти, материали и 

др. 

5. Учителят целесъобразно използва ИКТ 

ресурси в урока 

6. Учителят дава възможност научениците да 

използват ИКТ ресурси за образователни цели 

7. Учителят работи за изграждане на 

междупредметни връзки 

 

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 
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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 

индивидуален 

подход 

1. Учителят съобразява дейностите в урока с 

индивидуалните възможности на учениците 

1. 2. Учителят проверява изпълнението на 

посавените задачи  

3. Учителят проследява усвояването на учебното 

съдържание от учениците като акцентира на 

разбирането, а не на механичното възприемане и 

възпроизвеждане 

 

5. Степен на 

удоволетворе-

ност от образо-

вателния процес 

1. Степен на удоволетвореност у учениците от 

образователния процес 

2. Степен на удоволетвореност у 

педагогическите специалисти от образователния 

процес 

3. Степен на удоволетвореност у родителите от 

образователния процес 

2. Ефективност 

на взаимодей-

ствието за 

личностно 

развитие на 

учениците 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие на 

умения за учене  

1. Учителят мотивира учениците да участват 

активно в процеса на обучение 

2. Миналият опит и знания на учениците се 

използват за усвояване на нови знания  

3. Учителят възлага добре структурирани 

задачи, които затвърждават придобитите знания 

и задълбочават разбирането на учебното 

съдържание 

4. Учителят реализира дейности за прилаганане 

на нови знания и умения 

5. Учителят поставя задачи за търсене, 

извличане и използване на информация от 

различни източници, свързани с учебното 

съдържание 

6. Учениците израяват собствени идеи, мнения 

и/или правят изводи по темата на урока 

7. Учениците имат възможност да представят по 

подходящ начин резултатите от работата си в 

хода на урока 
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2. Развиване на 

умения у 

учениците за 

самооценка, 

самокритичност и 

самоусъвършен-

стване 

1. Учениците демонстрират умения за 

самооценка на знания, умения и опит 

2. Учителят формира у учениците умения за 

управление на собственото им образователно и 

професионално развитие 

3. С учениците се работи за формиране и 

развиване на критично мислене 

4. С учениците се работи  придобиване на 

умения за взимане на решения и поемане на 

отговорности за собствените действия 

3. Развиване на 

умения у 

учениците за 

работа в екип 

1. Учителят организира учениците да работят в 

екип/и според конкретните очаквани резултати 

2. Учителят променя броя и/или състава на 

екипите, като учениците имат възможност да 

изпълняват различни роли в екипа 

4. Прилагане на 

компетентностен 

подход в процеса 

на обучение 

1. Изграждане на езикова компетентност 

2. Изграждане на дигитални компетентности 

3. Прилагане на иновативни подходи, техники, 

технологии и методи, придобиване на STEM 

умения 

4. Изграждане на предприемаческа компе-

тентност и практическа насоченост на 

образователния процес 

5. Осигуряване на 

обща подкрепа 

1. Осъществяват се дейности за превенция на 

обучителните затруднения  

2. Родителите са информирани за ежесед-

мичните консултации по учебни предмети 

3. Родителите са осигурили присъствието на 

ученика: 

- за допълнително обучение по учебни 

предмети; (насочено към ученици, за които 

българският език не е майчин или които не 

владеят добре български език); 

- за превенция на обучителни затруднения и за 

дейности от обща подкрепа; 

- за превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение 

4. Учителите и другите педагогически 

специалисти работят екипно за обсъждане на 
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дейностите за обша 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)  

9. Провежда се логопедична работа. 

6. 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. Осигуряване на дидактически ресурси и среда 

за работа според плана за подкрепа на ученик 

4. Осигурени са адаптивни учебни програми и 

учебно съдържание, разумни улеснения, 

технически средства, специализирано 

оборудване и специализирана подкрепяща 

среда, методика и специалисти 

5. Работата на екипите за подкрепа за личностно 

развитие на ученика при осигуряване на 

допълнителна подкрепа е ефективна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Резултати от 

национални 

външни 

оценявания, 

олимпиади, 

състезания и др. 

 

1. Резултати от национално външно оценяване в  

IV клас 

2. Резултати от национално външно оценяване в 

VII клас 

3. Резултати от национално външно оценяване в 

X клас 

4. Постижения/резултати на децата/учениците от 

участие в олимпиади, състезания, конкурзи и т.н  
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3. Прилагане на 

компетентност-

ния подход при 

пролседяване на 

напредъка на 

учениците и 

оценяване на 

резултатите от 

обучението им 

 

 

 

 

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 държавни зрелостни изпити за 

придобиване на професионална квалификация – 

по теория и практика на професията 

3. Проследяване 

нивото на 

усвояване на 

компетентности у 

учениците 

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 учениците 

3. Педагогическите специалисти съвместно 

обсъждат и планират конкретни мерки на 

напредъка на учениците. 

4. Осигуряване на 

прозрачност и 

обективност на 

проследяване 

постиженията на 

учениците и на 

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 на 

провеждане на контролни и класни работи 

3. Учителят аргуменмтира своята оценка 

4. Учителят информира своевременно  

родителите за резултатите от обучението на 

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 Нредба № 11 за 

оценяване на резултатите от обучението на 

учениците) 

3. Учителят използва оценяването за усвояване 

на резултатите от обучениет, отстраняване на 

констатирани пропуски и мотивация за учене 

6. Поощряване на 

напредъка на 

учениците 

1. Учителят има високи изисквания за пости-

жения и създава стимули у учениците да учат 

2. Учителят използва грешките на учениците за 

поощряване на напредъка им. 
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3. Учителят дава обратна връзка на учениците за 

постигнатите резултати в урока 

4. Прилагане на 

компетентностн

ия подход при 

социализацията 

и възпитанието 

в образовател-

ния процес 

1. Насоченост на 

урока към соци-

ализацията 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 урока, поради нарушение 

на дисциплината 

3. Формиране и 

развитие на 

социални и 

граждански 

компетентности 

1. С учениците се работи за формиране и 

развитие на умения за управление на конфликти. 

2. С учениците се работи за формиране и 

развитие 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 

удоволетворяване 

на личностните, 

образователните и 

социалните 

потребности на 

учениците 

1. Учителите организират изнесени обучения в 

класна стая на открито, в музеи, библиотеки и 

други институции, като образователна среда 

2. Учителите организират екскурзии, посещания 

на културни, научни, обществени институции и 

събития за образователни цели  

3. Учителите реализират  обучения с участието 

на гост-лектори (родители, общественици, 

ролеви модели и др.) 

4. Учениците са стимулирани за участие в 

олимпиади, състезания, конкурси и др. 

5. Обхващане, 1. Ефективност на 1. Индентифицират се ученици, които са 
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включане и 

предотвратяване 

на отпадането от 

образователната 

система на  

ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна 

възраст 

марките за 

превенция 

необхватни, отпаднали или застрашени 

2. Осъществява се подкрепа на ученици в риск 

от отпадане и от уязвими групи 

3. Осъществява се подкрепа при прехода от 

детска градина към училище, както и 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 ученици в риск от отпадане е 

ефективна  

2. Повишена е ангажираността на родителите за 

редовното посещение на училището на детето 

им 

3. Ефективност на 

мерките за 

компенсиране 

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 участни-

ците в образова-

телния процес за 

намаляване на  

отпадането от 

образователната 

система 

1. Броят на отсъствия на 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 

 

 

IX.  КРИТЕРИИ, ИНДИКАТОРИ И ПОДИНДИКАТОРИ В ОБЛАСТ 

„УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА “ 

  

Критерии Индикатори Подиндикатори 
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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 

финансирането на дейностите 

3. Мерките за подобрение са отразени в актуализация 

на стратегията и са определени съгласно отчета 

4. Екипът на училището е включен в разработването 

на Стратегията за развитие на институцията и плана 

за изпълнението ú 

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 за обучение за осигуряване на качествено 

образование, в т.ч и прилагане на иновативни 

практики 

3. Училището избира и утвърждава свои символи и 

ритуали 

 

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 директорите 

5. Наблюдава се подобряване на резултатите чрез 

контролната дейност 

6. В училището се прилага система за заместване на 

отсъстващи учители 

7. В детската училището са създадени условия за 

ефективно административно обслужване 

 

 

1. Директорът като лидер обединява и вдъхновява 

училищната общност 
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4. Лидерство в 

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  

6. Съществува лидерсво 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 – ПС, МО, ПУО 

2. Педагогическите специалисти провеждат 

съвместни уроци 

3. В училището се осъществява обмяна на добри 

практики 

4. В уилището 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 финансирането  на целите в 

Стартегията за развитие на училището и в плана за 

изпълнението ú 

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. Обществения съвет е съгласувал предложението на 

директора за разпределение на средствата от 
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установеното към края на предходната година 

превишение на постъпленията  над плащанията по 

бюджет на училището/детската градина 

2. Прозрачно 

управление на 

бюджета 

1. Утвърдения бюджет на училището и отчетът за 

изпълнението му са публикувани на интернет 

страницата 

2. Педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал са запознати с бюджета  на училището, 

както и с отчетите за неговото изпълнение  

3. Обществения 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 

научилището 

1. Осигурените допълнителни средства по 

Национални програми допринасят за развитието на 

училището  

2. Осигурените допълнителни средства по проекти 

допринасят за развитиетоучилището 

3. Осигирени са собствени приходи по чл. 293, ал. 1 

от ЗПУО 

 

4. Привличане, 

мотивиране и 

задържане на 

педагогическите 

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 наставничество 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 награждане 

на педагогическите специалисти с морални награди 

 

 

 

1. Прилагат се ясни и прозрачни правила и процедури 

за назначаване и освобождаване на непедагогически 

персонал 
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5. Мотивиране и 

задържане на 

непедагогически 

персона  

2. Налични са ясни правила за изпълнение на 

задължения и отговорности на непедагогически 

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 

непедагогически персонал за ефективно изпълнение 

на задълженията  

6. Насоченост на 

квалификацията 

на педагогичес-

ките специалисти 

към развитие на 

професионалните 

им умения и 

компетентности и 

към напредъка на 

учениците 

1. Квалификацията на педагогическите специалисти 

съответства на политиките и приоритетите, 

определени в Стратегията за развитие на училището и 

наустановяване потребностите 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 

 

7. Управление на 

информационно-

технически 

ресурси в 

цялостната 

дейност 

училището 

1. Планирани са дейности за осигуряване на 

информационно-технологичниресурси 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 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проактивност 

на директора 

1. Установени са партньорства за постигане целите на 

институцията 

2. Утановените партньорства се развиват устойчиво 

3. Настоятелството има принос за развитие на 

училището 
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3. Управление 

на партньор-

ства  

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 технологии 

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 заинтересо-

ваните страни 

1. Взаимодействието със заинтересованите страни 

допринася за повишаване качеството на 

образователния процес 

2. Дейностите със 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 

4. Публичност на 

дейността на 

училище 

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 на информация 

 

Х. КРИТЕРИИ, ИНДИКАТОРИ И ПОДИНДИКАТОРИ В ОБЛАСТ 

„ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА “ 

 

 

1. Управление 

и развитие на 

физическата  

среда 

1. Безопасна и 

 достъпна 

 физическа 

 среда 

1. Създадени са условия за равен достъп до 

образование за учениците чрез осигуряване на 

достъпна архитрктурна 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 на паралелките и групите са 

безопасни 

6. Кабинетите са безопасни 
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7. Работилниците/лабораториите са безопасни  

8. Физкултурният салон е безопасен 

9. Спортните площадки/дворът са безопасни 

10. Осигурена е безопасност при работа с интернет 

11. Предприети са действия за обновяване, 

модернизиране и опазване на материалната база 

12. Осигурен е безопасен транспорт с училищен 

автобус 

13. В коридорите и санитарните помещения са 

осигурени необходимите противоепидемични мерки  

2. Фукционална и 

модернизиране 

физическа среда 

1. Класните стаи в 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/кътовете за отдих 

8. Отдихът и физическата активност са организирани 

в помещения, различни от тези за дейностите за 

самоподготовка при целодневната организация на 

учебния ден в училище 

9. Библиотечно - информационна осигуреност и 

учебни ресурси за осигуряване на образователния 

процес 

2. Развитие на 

институциона

лната култура 

на училището 

1. Изграждане на 

позитивна среда в 

училището 

1. Съвместно договорените правила и ценности 

осигуряват позиивна дисциплина, споделени са и се 

спазват 

2. В институцията се прилага Етичен кодекс на 

училищната общност 

3. Училишният екип има формирани умения за 

управление и справяне с конфликти 

4. Прилага се система от дежурства с цел поддържане 

на сигурна среда  

5. 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 

1. Формират се демократични ценности чрез 

дейности, съобразени с интересите, възрастта на 

учениците, средата и спецификата на училището 

2. Утвърдена е институционална политика, насочена 
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граждански 

компетентности 

към изграждане на национални и колективни 

ценности, включително в интеркултурната 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 демократичнми 

практики, свързани с младежкото 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. Развитие на 

среда за подкрепа 

и ефектовно 

взаимодействие 

между участните 

в образователния 

процес 

1. 1. Създадени условия и развита среда за подкрепа на 

взаимодействието 

2. Създадени условия за ефективно взаимодействие 

5. Удовлетворено

ст на участните в 

образователния 

процес 

1.Благополучие на ученицитеи персонала 

2.Уилището е желано място за учениците 

3.Успешна личностна и професионална реализация на 

педагогическите специалисти в училището 

 

  
4.Създадени условия за визуализация и публичност 

на постиженията на учениците 

 

 

XI. ЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО 

 

1. Наличието на ясни критерии за оценка на качеството помагат на учителите да 

разсъждават за качеството на работата си, както поотделно, така и своите методичеки 

обединенияи професионални учебни общности.  

2. Принципите на качествената педагогика предоставят структурна подкрепа за 

педагозите, за да изграждат споделена визия за това какво означава качеството в тяхната 

работа.  



      гр. Самоков /2000/, ул. „Булаир” № 2, тел./ директор 0884063753/0893615096,        

деловодство  0884965483, счетоводство 0884063724, e-mail: su_samokov@abv.bg 

20 

 

3. Предизвиква се диалог за това какво означава за различните организационни 

структури в училището качеството и този диалог да вербализира как различните учебни и 

училищни програми могат да осигурят висококачествен учебен процес и преживявания. 

 

XII. НИВА НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В УЧИЛЩЕТО 

 

1. Управление на качеството от отделния учител.  

Управление на качеството от отделния учител става чрез системна саморефлексия 

върху собствената си практика, в рамките на процес по самооценка. При самооценката 

учителят отчита обективните факти относно нивото на своята педагогическа практика, 

придържайки се към описаните училищни принципи за качествена педагогика и 

изпълнението на критериите в системата. Всеки учител е отговорен за приложението на 

стандарта за качество в ежедневната си работа. Това е личната отговорност на всеки учител 

за собственото му учене. 

2. Управление на качеството на ниво образователна институция.  

Ежегодно на ниво училище се организира и оценява диференцирано труда на 

педагогическите специалисти и веднъж на 4 г се поставя оценка чрез атестация на 

педагогическата работа. В тези случаи колеги оценяват свои колеги, чрез работата си в 

конкретни комисии, при нормативно регламентирани правила и рамки, в които училището 

има своето правно основание да вгражда свои критерии и показатели към тях. 

В основата на тази оценка отново стоят принципи и показатели за качество, като се 

търси съответствие между демонстрираната практика и заложените показатели. В 

Българската образователна система е въведена системата за атестация на педагогическите 

специалисти, която се извършва по списък от показатели, публикуван в приложенията на 

Наредба № 15 от 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

 

XIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1. Стремежът на преподавателския екип в училищните групови структури – 

педагогически съвет, методични обединения и професионални учебни общности да се 

развиват и надграждат, да се учат от ежедневната си практиката е един от ключовите 

елементи на СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков, като „Учеща се организация“. Стремежът към 

постигане на качество е постоянен процес. 

2. Системното, отговорно и качествено управление на качеството от отделния 

учител и на училищно ниво задава възможността за обективна външна оценка на 

качеството на регионално и/или национално ниво, извършвана от специализирани 

административни структури, като РУО, НИО и МОН. 

3. Ефективността на настоящия училищен стандарт се корени в разбирането на 

неговата  всеобхватност и  това, че това не е еднократен акт, а процес на надграждане със 

система от подиндикатори за постигане на по – добро и качествено преподаване и  по-

добри резултати при ученето.  

4. Създаването, приложението и надграждането на настоящия  стандарт за 

качество на ученето, преподаването и управлението в СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков прави 

всички процеси на самооценка, оценка и атестиране предвидими, прозрачни и справедливи, 
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такива, каквито са други ключовите характеристики на СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков като 

„Учещата организация”. 

5. План за изпълнение на системата за управление на качеството за 2021/2022 г. 

може да се открие на адрес: 

https://docs.google.com/document/d/1huQQ7hOmjV-J0zQf4mvnNiz3zJv6221AwPXykz-

oUj0/edit 

Планът е част от дейностите на ПУО Лидерски екип на СУ „Отец Паисий“ гр. 

Самоков от курс „Лидерство в училище“ при участието на училището в Програма 

„Училище за пример“ на фондация „Заедно в час“. 

 

XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Правила, планове и програми, етичен кодекс 

2. Мониторингови карти и протоколи 

3. Процедури за наблюдения 

4. Процедури за рефлексия 

5. Процедури за даване на обратна връзка 

6. Инстументариум за измерване на емоции и удовлетвореност от образовтелния 

процес  

7. Примерни дейности за някои индикатори и степента на тяхното проявление 

по нива  

Критерии  

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЯ 

Ниво 0  

Неадекватна 
практика 

Ниво 1 Добро 

начало 
 

Ниво 2 Качествена 

практика 
 

 

Ниво 3 

Постигане 
на 

напредък 

При-

мери 

Преподавателят 

взаимодейства с 

учениците по 

приятелски и 

уважителен начин, 

като 

подпомага 
конструирането на 

тяхната 

самостоятелност/ 

идентичност и 

учене. 

 

Показател 1.1.5. 

Преподавателят 

предоставя 

възможност на 

децата/учениците 

да направят избор, 

който да бъде 

реализиран на 

практика и уважен 

от останалите. 

 

 

Не дава на 

децата/ученицит

е никакъв избор. 

 

Дава на 

учениците избор 

по отношение на 

мястото, на 

което искат да 

учат, по какъв 

начин да 
провеждат 

дадена дейност, 

включително 

какви материали 

биха искали да 

използват, какво 

биха искали да 

научат, с 

кой искат да 

играят/учат и т.н. 

 

Предоставя 

възможност на всеки 

ученик да направи 

смислен избор 

(дейности, теми, 

материали, места за 

работа, с кого да 
работи, колко дълго 

да се ангажира с 

дадено занимание), 

който е подходящ за 

неговата възраст и 

възможности. 

Насърчава учениците 

да експериментират, 

да намират нови 

начини за правене на 

неща и да говорят за 

своите 
открития. 

Има система за 

избора на ученици, 

която включва 

формат„планирай-

направи-оцени“. 

Помага на 

учениците да 

развият умения да 

рефлектират върху 

своя избор, да 

разбират 

последствията и да 
мислят какви 

други 

възможности може 

да са налични. 

 

 

 

 

 

Преподавателят 

прилага различни 

Осигурява 

учебни дейности, 

Осигурява 

дейности като 

Насърчава учениците 

да сравняват, 

Показва примери 

от собствената 

 

https://docs.google.com/document/d/1huQQ7hOmjV-J0zQf4mvnNiz3zJv6221AwPXykz-oUj0/edit
https://docs.google.com/document/d/1huQQ7hOmjV-J0zQf4mvnNiz3zJv6221AwPXykz-oUj0/edit
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стратегии за 

преподаване, които 

активно ангажират 

учениците в 

изграждането на 

знания, умения и 

нагласи, 

определени от 

националните 
изисквания и които 

създават основата 

за учене през целия 

живот 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавателят 

използва 

стратегии за 

насърчаване на 

мисленето от по-

висок порядък 

и решаването на 

проблеми. 

 

които се 

ограничават до 

запаметяване на 

имената на 

предмети. 

Когато 

учениците учат, 

не задава 

въпроси и не им 
дава възможност 

да търсят 

решения на 

проблеми. 

Решава 

проблемите 

научениците 

вместо тях (като 

напр. не им 

позволяват да 

строят високи 
кули, защото 

могат да паднат). 

 

кубчета, игра с 

вода и пясък, 

драматични игри 

и арт дейности. 

Позволява на 

учениците да 

експериментират 

с различни 

материали/ресур
си. 

Помага на 

учениците да 

решат 

собствените си 

проблеми чрез 

игра. 

 

свързват, подреждат в 

последователност, 

класифицират, 

оценяват, 

предвиждат, 

преценяват, 

обосновават, правят 

изводи, представят и 

създават. 
Предоставя 

материали и 

дейности, които 

насърчават учениците 

да решават проблеми. 

Задава на учениците 

да проучват, като ги 

кара да изразяват 

хипотези и 

прогнозират. 

Търси причините за 
логиката на 

учениците и по какъв 

начин са научили 

нещо. 

практика, които 

оспорват 

погрешните 

схващания сред 

други възрастни, 

че учениците все 

още не са 

способни на 

умения за мислене 
от по-висок ред. 

 

 

Преподавателят 
използва стратегии 

за преподаване, 

които подкрепят 

емоционалното и 

социалното 

развитие на 

децата/учениците. 

 

 

 

Преподавателят 

използва 

стратегии, които 

помагат на 

учениците да 

изградят 

положителни 

отношения и 

сътрудничество с 

другите. 

 

Учениците не се 
насърчават да 

учат с други 

ученици. 

На учениците не 

се дават 

стратегии как да 

играят с другите. 

 

Дава на 
децата/ученицит

е различни 

възможности да 

участват в 

паралелни и 

съвместни 

дейности. 

В някои случаи 

дава проекти, по 

които да работят 

заедно. 
 

Осигурява дейности, 
при които 

децата/учениците 

планират, 

рефлектират заедно и 

си помагат взаимно. 

Учи децата/учениците 

да изграждат доверие 

помежду си, да бъдат 

лидери, да вземат 

решения и да развиват 

комуникационните си 
умения. 

Насърчава учениците 

да общуват помежду 

си по време на 

дискусии или 

дейности в големи 

групи. 

Насърчава и 

предоставя 

възможности на 

учениците да играят с 

различни ученици. 

Улеснява 
приятелства и 

отношения на 

сътрудничество 

между учениците 

в класа, 

включително 

изграждане на 

връзки с други 

деца/ученици в 

училището и хора 

от всички възрасти 
в общността. 

 

 

 

 


