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МЕРКИ 
ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО В ДГ „Изворче“
ЗА УЧЕБНАТА 2018 - 2019 ГОДИНА

Като нов момент в Закона за предучилищното и училищното 
образование, свързан с управлението на качеството в детската градина и в 
училището, е въведено изискването за самооценяване (вътрешна система 
за управление на качеството в училищата и детските градини). То се 
извършва ежегодно:

• от комисия в детската градина;
• чрез дейности, процедури и критерии, определени от детската 

градина.

Областите, които подлежат на самооценяване, са:

• управлението - ефективното разпределяне, използването и
управлението на ресурсите за повишаване на качеството в
институцията;

• образователният процес, който включва обучение, възпитание и 
социализация;

• взаимодействието на образователната институция с всички 
заинтересовани страни.

В процеса участват учителите, директорите, другите педагогически 
специалисти, както и родителите.
Етапите на самооценяване са подготовка, провеждане на самооценяването,
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обработване на информацията от проведеното самооценяване, анализиране 
на получените резултати, предлагане на мерки за подобрения в работата на 
институцията за повишаване на качеството на предоставяното 
образование.
Накрая се изготвя доклад от самооценяването.

I. ЦЕЛИ
1. Повишаване на детските компетентности и успешно преминаване на 
детето към училищното образование.
2. Повишаване квалификацията на учителите.
3. Обмен на добри практики в обучението.

I. ПОВИШАВАНЕ НА ДЕК 
УСПЕШНО ПРЕМИНАВАНЕ Н А ,

: к и т е  КОМПЕТЕНТНОСТИ и
ЦЕТЕТО КЪМ УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

!.Осигуряване на позитивна образователна среда
1.1 .Актуализиране на стратегията за 
развитие на детското заведение със 
специфични политики и мерки 
осигуряване на позитивна 
образователна среда ^

Директорът на ДГ и 
Педагогическия съвет

м. септември 
2018 г.

Няма
необходи1У
средства

1.2.Разработване и реализиране на 
мерки за проследяване на редовното 
посещение на децата в детска градина. 'J

Учителите по групи Учебната 
2018/2019 година

Няма
необходи]у
средства

1.3.Иницииране на съвместни 
кампании за набиране на дарителски 
средства за обогатяване на 
образователната среда в детската 
градина.

Ръководството на ДГ, 
Обществен съвет към 
Д Г , УН и
родителската общност

Учебната 
2018/2019 година

Няма
необходт*
средства

1 АПланиране и осъществяване на 
открити практики с децата от всички 
възрастови групи

Директорът, 
Учителите по групи

Учебната 
2018/2019 година

Няма
необходшу
средства

2. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността 
на всяко дете и безпроблемно преминаване към училищното образование_________ ______
2.1.Осъществяване на обучение и 
възпитание, което е ориентирано към 
потребностите на всяко дете.

Педагогическия екип Учебната 
2018/2019 година

Няма
необходеш
средства

3. Осигуряване на достъп до образование и повишаване качеството на образованието за 
децата
По-голям обхват за допълнително 
обучение на децата чрез използване на 
подходящи форми и средства V

Директор
Педагогически екип

Учебната 
2018/2019 година

Няма
необходи]у
средства



4. Достъп до качествено образование за деца и ученици със специални 
образователни потребност
Развитие капацитета на учителите от 
детската градина за работа с децата със
с о п

РУО
Директорът,
НПО

Учебната 
2018/2019 година

В рамките 
планирани 
бюджетни 
средства

II. ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ;
1. Анализ и оценка на квалификационния потенциал на персонала в ДГ

1.1 Преглед на стратегическите цели на 
детската градина в контекста на 
необходимостта от формулирането на 
цели, касаещи квалификационното 
усъвършенстване на служителите.

Директор
Педагогически екип

м. септември 
2018 г.

Няма
необходи]у
средства

1.2.Подготовка за квалификационно 
усъвършенстване във връзка с 
набелязаните цели

Директор
Педагогически екип

м. октомври 
2018г.

Няма
необходшу
средства

1.3.Организация и провеждане на 
вътрешноинституционални и проведени 
от външни обучителни организации

Директор До края на м. май 
2019 г.

В рамките 
планирани 
бюджетни 
средства

Ш. ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО
1 .Обмен на добри практики на ^  
вътрешноинституционално ниво.

Директор, Кр. 
Василева-ст. учител

До края на м. май 
2019 г.

Няма
необходил*
средства

2. Споделяне на добри практики между 
детски градини от община Шумен о

Директор, 
Кр. Василева

До края на м. май 
2019 г.

Няма
необходи]у
средства

3.Споделяне на добри практики между 
детски градини от страната

Директор, 
Експерт РУО

До края на м. май 
2019 г.

В рамките 
планирани 
бюджетни 
средства

4. Участие в конференции и други 
научни форуми за системата на 
образованието.

Експерт РУО, Ст. 
експерт ПОЛР, 
Директор

До 30 юни 2019 г. В рамките 
планирани 
бюджетни 
средства

Настоящите Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ „Изворче” 
гр. Шумен са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1 от 
14.09.2018г.


