ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 „ОСМИ МАРТ“
гр. Хасково, ул. „Щерю Вапцаров“ № 9а; тел: 038 668959; e-mail: odz_8mart@abv.bg

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ВЪВЕДЕНИЕ:
Мерките за повишаване на качеството на образованието са съобразени с
изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование, с принципите и
изискванията към институциите за усъвършенстване на процесите за управление на
качеството и с общия интерес – детската градина да се превърне в модерна институция
за предучилищно образование, съхранила българските образователни традиции и
предоставяща съвременни условия за развитие на личностния потенциал и интереси на
децата, привлекателна и удовлетворяваща за деца и родители.
Съобразно изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование,
свързан с управлението на качеството в детската градина, е въведено изискването за
самооценяване / вътрешна система за управление на качеството в детските градини/. То
се извършва ежегодно от комисия , чрез дейности, процедури и критерии, определени
от детската градина.
Областите, които подлежат на самооценяване са:
-

-

-

Образователен процес – включва обучение, възпитание и социализация
Управление - ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите за
повишаване на качеството в институцията; взаимодействие на детската градина с
родителската общност и дейността на Обществения съвет към детската градина
Взаимодействие на образователната институция с всички заинтересовани страни
В процеса на оценяване участват децата от различните възрастови групи,
учителите, директора , зам. директора, другите педагогически специалисти и
родителите.
Етапи на самооценяването:
Определяне на работна група;
Обучение на членовете на групата
Подготовка – определяне на дейностите, процедурите, критериите, показателите и
инструментите за самооценяване;
Провеждане на информационна кампания сред учителите, другите педагогически
специалисти и родителите;
Проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и
цялостната дейност на детската градина;
Провеждане на самооценяването;
Обработване на информацията от проведеното самооценяване;
Анализиране на получените резултати от самооценяване;
Предлагане на мерки за повишаване на качеството на предоставяното образование,
възпитание и социализация на всички участници в процеса на самооценяване;
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-

-

-

-

Изготвяне на доклад- анализ за процеса на самооценяване, оценка на резултатите и
постиженията от проведената дейност от самооценяването;
Утвърждаване на доклада от самооценяването.
Докладът от самооценяването съдържа:
Информация за условията на вътрешната и външна среда, в която функционира
детската градина през периода на самооценяването;
Данни за ползваните инструменти при самооценяването;
Данни за резултатите от самооценяването;
Предложения на мерки за внасяне на подобрения в работата на детската градина за
повишаване на качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни
лица за тяхното изпълнение.
Подобряването на качеството на образованието изисква положителни промени в
областите:
Образователна среда – изграждане на здравословна, сигурна и толерантна
образователна среда, насърчаваща интелектуалното, емоционалното, духовнонравствено и физическо развитие на всяко дете; широко използване на
информационни и комуникационни технологии, ясно определени задължителни
знания и умения.
Управление на образованието – гарантирано участие на гражданското общество в
изработването, прилагането и мониторинга на стратегиите за развитие на
образованието.
Учителска професия – целенасочени политики в областта на квалификацията на
учителите
Мониторинг – създаване на системи за ефективно измерване на образователните
постижения и системи за мониторинг на дейността на учителя и образователната
институция

Мерките за повишаване на качеството на предлаганото образование в Детска
градина № 18 „Осми март“, гр. Хасково се основават на:
Закона за предучилищно и училищно образование
Наредба № 5 на МОН за предучилищното образование
Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри / 2014г. – 2020г./

ВИЗИЯ
Утвърждаването на ДГ № 18 „Осми март“- гр. Хасково като конкурентноспособно
детско заведение, осигуряващо среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите
особености и гарантираща цялостното развитие на детето. Формиране на знания и
личностни умения у децата за активно взаимодействие със социалната среда, уважение
към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на
агресивност и насилие.
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Детската градина като институция, осъзнава мисията си да възпитава хора на
бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и
умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените си сили.Приемаме
предизвикателството да създаваме и поддържаме привлекателна и мобилна среда,
съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание, в
което детето ще се чувства добре, ще има право на избор, ще получи обич и качествена
подготовка за училище.
Високият професионализъм и отговорност на педагогическия колектив допринасят
за постигане на високи резултати във възпитателно- образователния процес, което
извежда детската градина на едно от водещите места в гр. Хасково

Водещи приоритети:
-

Повишаване на качеството на предоставяното образование, възпитание и
социализация в детската градина.
Утвърждаване на детската градина като иновативен център за образование,
възпитание и социализация на децата.
Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възпитание.
Удовлетворяване на образователните потребности на талантливи деца.
Постигане на високи резултати от вътрешно и външно оценяване.
Развитие на системата за поддържане и повишаване на квалификацията на
учителите.
Подобрение във вътрешната и външната среда на детската градина.
Взаимодействие с родителската общност и другите заинтересовани представители
на местната общност.
Програма за превенция на напускане на деца от подготвителните групи на детската
градина.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата към
образователния процес.
Механизъм за противодействие на насилието
Етичен кодекс.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВОДЕЩИТЕ ПРИОРИТЕТИ
Повишаване на качеството на предоставяното образование,
възпитание и социализация в детската градина.
1. Осигуряване на качествено и ефективно образование, възпитание и
социализация
2. Повишаване познавателната активност на децата при педагогическо
взаимодействие
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3. Прилагане на интерактивни и иновационни начини на възпитание и
преподаване.
4. Прилагане на походи, основани на демократични принципи и развити
образователни модели, свързани с повишаване на успеваемостта на децата в
обучението.
5. Участие на децата в различни практически форми за опредметяване на усвоени
теоретични знания / творчески ателиета, екскурзии, конкурси, състезания/
6. Прилагане на работещи механизми за интеграция на деца с увреждания и за
работа с деца със СОП или специфични обучителни затруднения.
7. Повишаване на социалните умения на децата чрез подпомагане на физическото,
социалното и личностното им развитие.
8. Спазване на изискванията за безопасност на труда, Правилника за вътрешния
трудов ред, закони и наредби, свързани с образованието, опазване живота и
здравето на децата, превенция на различни форми на дискриминация сред
децата, педагогически и непедагогически персонал.

Утвърждаване на детската градина като иновативен център за
образование, възпитание и социализация на децата.
1. Осигуряване на съвременни интерактивни технологии, продукти и устройства
за ефективно протичане на възпитателно- образователния процес/ компютри,
проектори, офис-оборудване/.
2. Реализиране на ефективна рекламна кампания за използване на иновативни
технологии и отразяване на постиженията на детската градина.
3. Организиране „ Ден на отворените врати“ в детската градина.
4. Поддържане на активно и актуално портфолио на детската градина, което да
представя адекватно дейността и успехите на детската градина, на децата и на
персонала на широката аудитория и на всички заинтересовани лица.
5. Създаване на механизъм за насърчаване на новаторството, подкрепа на
иновации в дейността на детската градина.

Осигуряване на равен достъп до качествено образование и
възпитание.
1. Създаване на работещи механизми за адаптиране на децата към
образователната среда.
2. Интегрирано обучение на деца със СОП или хронични заболявания и деца
от уязвими групи.
3. Осигуряване на педагогическия процес с програми за възпитателнообразователна работа и учебни помагала за децата.
4. Съвместно обучение и възпитание на деца с различен етнически произход.
5. Работа в мултиетническа среда.
6. Диференциране на грижите спрямо различните потребности на децата.
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7. Симулиране участието на децата в пресъздаването на традиции и обичаи на
различните етноси.

Удовлетворяване на образователните потребности на талантливи
деца.
1. Откриване на талантливи деца и насърчаване да развиват потенциала си.
2. Чрез творческото развитие на децата да се работи активно за утвърждаване на
детската градина не само като образователен, но и като духовен център.
3. Изграждане на подходяща среда за даровити деца чрез активното съдействие на
педагогическата колегия.
4. Мотивиране и подкрепа на даровитите деца за участие в различни изяви на
различни нива – конкурси, пленери, състезания и др.
5. Информиране и мотивиране на даровити деца за кандидатстване в програми с
финансова подкрепа.

Развитие на системата за поддържане
квалификацията на учителите.

и

повишаване

на

1. Усъвършенстване на системата за квалификация, повишаване личната
квалификация от всеки учител.
2. Прилагане на съвременни методи и форми за обмен на мнения и получаване
на предложения за подобряване на дейностите чрез работни групи, фокус
групи и др.
3. Участие на педагогически специалисти в работни групи и екипи, работа по
проекти.
4. Оказване на подкрепа и помощ на нови членове на персонала
/наставничество, обучение/.
5. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез
разработване на актуализирани оценъчни карти.
6. Създаване на механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството.

Подобрение във вътрешната и външната среда на детската градина
-

-

-

1. Подобрения във вътрeшната среда:
Оборудване и поддръжка на функционални и модерни зали за ежедневно
пребиваване и допълнителни дейности на децата съобразно ДОС за физическа
среда.
Регламентирани отговорности за реда и чистотата в помещенията за децата и за
персонала.
Подобряване равнището на административно обслужване.
Поддържане постигнатото ниво на технологично развитие и изпреварващо
предоставяне на учителите на съвременна техника за осъществяване на
интерактивно обучение.
Осигуряване и поддържане на модерна и ефективна ИКТ за съхраняване и
използване на електронно съдържание.
Активно участие в електронната свързаност на образователните институции.
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-

-

Актуализиране на иновативните технологии в образованието
Развитие на безжична инфраструктура/ тип Wi Fi свързаност/ на територията на
детската градина
2. Подобрения във външната среда:
Изградена достъпна архитектурна среда
Поддръжка на зелените площи и естетизация на двора и околната среда.
Действен пропусквателен режим.

Взаимодействие с родителската общност и другите заинтересовани
представители на местната общност
1. Редовно анкетно проучване на мнението на родителите за качеството на
образователните услуги и цялостната дейност на ДГ № 18“ Осми март“-гр.
Хасково.
2. Създаване на открити и ефективни канали на комуникация и взаимодействие
между педагози, медицински персонал, родители и ръководство на детската
градина.
3. Изграждане на ясна и открита система от механизми и процедури за
информиране на родителите за дневния режим на децата и организацията на
предучилищното възпитание и подготовка.
4. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с родители
и деца.
5. Оказване на необходимото съдействие и предоставяне на възможност за срещи
с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни
време,участие в родителски срещи, запознаване с Правилника за дейността на
детската градина и Правилника за вътрешния ред.
6. Периодично и своевременно учителите да предоставят информация за успеха и
развитието на децата.
7. Консултиране на родителите за възможностите и формите за допълнителна
работа с детето с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за
възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от
специалист, когато това се налага.
8. Осигуряване на адекватни възможности за включване на родителите в
организираните от детската градина дейности и инициативи.
9. Взаимодействие с институции в системата на предучилищното възпитание и
подготовка, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на
местното самоуправление и социалните партньори.
10. Взаимодействие с институции за подпомагане на включващото обучение и
възпитание на деца със СОП.
11. Участие в публично-частно партньорство за реализиране на дейности и
проекти, насочени към постигане на определени цели на детската градина.
12. Укрепване и поддържане имиджа на детската градина в общността и
популяризиране на постиженията на децата чрез взаимодействие с медиите.
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13. Информиране на родителите и общността за дейността на детската градина чрез
поддържане на активен и актуален уеб сайт на детската градина.

Мониторинг за повишаване на качеството на образованието
-

Вътрешен – констатации, изводи и препоръки на Директора с цел

-

усъвършенстване на процеса за осигуряване и повишаване качеството на
образованието.
Външен – оценки и препоръки от РУО и МОН

Вътрешна система за управление на качеството
№ ЕТАПИ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО

ОТГОВОРНИК

СРОК

1

Директор

До 08.02.2017 г.

Директор

До 20.04.2017 г.

Директор,
РГСК

10.09.2017 г.

Директор,
РГСК

30.11.2017 г.

Директор,
РГСК
РГСК

20.05.2018 г.

Директор,
РГСК
Директор,
РГСК

10.06.2018 г.

Директор,
РГСК
Директор

15.06.2018 г.

2
3
4

5
6

Определяне на работната група за
самооценяване на качеството
Обучение на членовете на работната
група
Подготовка - определяне на дейностите,
процедурите, критериите, показателите
и инструментите за самооценяване
Провеждане на информационна
кампания сред учителите, другите
педагогически специалисти и
родителите
Провеждане на самооценяването

Обработване на информацията от
проведеното самооценяване
7 Анализиране на получените резултати
от самооценяването
8 Предлагане на мерки за внасяне на
подобрения в работата на институцията
за повишаване на качеството на
образование за достигане на ДОС
9 Изготвяне на доклад от
самооценяването
10 Утвърждаване на доклада от
самооценяването

ЗАБЕЛЕЖКА

30.05. 2018 г.

15.06.2018 г.

01.09.2018 г.

Легенда : РГСК – работна група за самооценка на качеството
Мерките за повишаване качеството на образованието са разработени съгласно Закона за
предучилищното и училищно образование , Наредба №5 за детските градини и Наредба
№ 16 за управление на качеството на институцията.

ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 „ОСМИ МАРТ“
гр. Хасково, ул. „Щерю Вапцаров“ № 9а; тел: 038 668959; e-mail: odz_8mart@abv.bg

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ВЪВЕДЕНИЕ:
Мерките за повишаване на качеството на образованието са съобразени с
изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование, с принципите и
изискванията към институциите за усъвършенстване на процесите за управление на
качеството и с общия интерес – детската градина да се превърне в модерна институция
за предучилищно образование, съхранила българските образователни традиции и
предоставяща съвременни условия за развитие на личностния потенциал и интереси на
децата, привлекателна и удовлетворяваща за деца и родители.
Съобразно изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование,
свързан с управлението на качеството в детската градина, е въведено изискването за
самооценяване / вътрешна система за управление на качеството в детските градини/. То
се извършва ежегодно от комисия , чрез дейности, процедури и критерии, определени
от детската градина.
Областите, които подлежат на самооценяване са:
-

-

-

Образователен процес – включва обучение, възпитание и социализация
Управление - ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите за
повишаване на качеството в институцията; взаимодействие на детската градина с
родителската общност и дейността на Обществения съвет към детската градина
Взаимодействие на образователната институция с всички заинтересовани страни
В процеса на оценяване участват децата от различните възрастови групи,
учителите, директора , зам. директора, другите педагогически специалисти и
родителите.
Етапи на самооценяването:
Определяне на работна група;
Обучение на членовете на групата
Подготовка – определяне на дейностите, процедурите, критериите, показателите и
инструментите за самооценяване;
Провеждане на информационна кампания сред учителите, другите педагогически
специалисти и родителите;
Проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и
цялостната дейност на детската градина;
Провеждане на самооценяването;
Обработване на информацията от проведеното самооценяване;
Анализиране на получените резултати от самооценяване;
Предлагане на мерки за повишаване на качеството на предоставяното образование,
възпитание и социализация на всички участници в процеса на самооценяване;
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-

-

-

-

Изготвяне на доклад- анализ за процеса на самооценяване, оценка на резултатите и
постиженията от проведената дейност от самооценяването;
Утвърждаване на доклада от самооценяването.
Докладът от самооценяването съдържа:
Информация за условията на вътрешната и външна среда, в която функционира
детската градина през периода на самооценяването;
Данни за ползваните инструменти при самооценяването;
Данни за резултатите от самооценяването;
Предложения на мерки за внасяне на подобрения в работата на детската градина за
повишаване на качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни
лица за тяхното изпълнение.
Подобряването на качеството на образованието изисква положителни промени в
областите:
Образователна среда – изграждане на здравословна, сигурна и толерантна
образователна среда, насърчаваща интелектуалното, емоционалното, духовнонравствено и физическо развитие на всяко дете; широко използване на
информационни и комуникационни технологии, ясно определени задължителни
знания и умения.
Управление на образованието – гарантирано участие на гражданското общество в
изработването, прилагането и мониторинга на стратегиите за развитие на
образованието.
Учителска професия – целенасочени политики в областта на квалификацията на
учителите
Мониторинг – създаване на системи за ефективно измерване на образователните
постижения и системи за мониторинг на дейността на учителя и образователната
институция

Мерките за повишаване на качеството на предлаганото образование в Детска
градина № 18 „Осми март“, гр. Хасково се основават на:
Закона за предучилищно и училищно образование
Наредба № 5 на МОН за предучилищното образование
Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри / 2014г. – 2020г./

ВИЗИЯ
Утвърждаването на ДГ № 18 „Осми март“- гр. Хасково като конкурентноспособно
детско заведение, осигуряващо среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите
особености и гарантираща цялостното развитие на детето. Формиране на знания и
личностни умения у децата за активно взаимодействие със социалната среда, уважение
към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на
агресивност и насилие.
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Детската градина като институция, осъзнава мисията си да възпитава хора на
бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и
умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените си сили.Приемаме
предизвикателството да създаваме и поддържаме привлекателна и мобилна среда,
съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание, в
което детето ще се чувства добре, ще има право на избор, ще получи обич и качествена
подготовка за училище.
Високият професионализъм и отговорност на педагогическия колектив допринасят
за постигане на високи резултати във възпитателно- образователния процес, което
извежда детската градина на едно от водещите места в гр. Хасково

Водещи приоритети:
-

Повишаване на качеството на предоставяното образование, възпитание и
социализация в детската градина.
Утвърждаване на детската градина като иновативен център за образование,
възпитание и социализация на децата.
Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възпитание.
Удовлетворяване на образователните потребности на талантливи деца.
Постигане на високи резултати от вътрешно и външно оценяване.
Развитие на системата за поддържане и повишаване на квалификацията на
учителите.
Подобрение във вътрешната и външната среда на детската градина.
Взаимодействие с родителската общност и другите заинтересовани представители
на местната общност.
Програма за превенция на напускане на деца от подготвителните групи на детската
градина.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата към
образователния процес.
Механизъм за противодействие на насилието
Етичен кодекс.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВОДЕЩИТЕ ПРИОРИТЕТИ
Повишаване на качеството на предоставяното образование,
възпитание и социализация в детската градина.
1. Осигуряване на качествено и ефективно образование, възпитание и
социализация
2. Повишаване познавателната активност на децата при педагогическо
взаимодействие
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3. Прилагане на интерактивни и иновационни начини на възпитание и
преподаване.
4. Прилагане на походи, основани на демократични принципи и развити
образователни модели, свързани с повишаване на успеваемостта на децата в
обучението.
5. Участие на децата в различни практически форми за опредметяване на усвоени
теоретични знания / творчески ателиета, екскурзии, конкурси, състезания/
6. Прилагане на работещи механизми за интеграция на деца с увреждания и за
работа с деца със СОП или специфични обучителни затруднения.
7. Повишаване на социалните умения на децата чрез подпомагане на физическото,
социалното и личностното им развитие.
8. Спазване на изискванията за безопасност на труда, Правилника за вътрешния
трудов ред, закони и наредби, свързани с образованието, опазване живота и
здравето на децата, превенция на различни форми на дискриминация сред
децата, педагогически и непедагогически персонал.

Утвърждаване на детската градина като иновативен център за
образование, възпитание и социализация на децата.
1. Осигуряване на съвременни интерактивни технологии, продукти и устройства
за ефективно протичане на възпитателно- образователния процес/ компютри,
проектори, офис-оборудване/.
2. Реализиране на ефективна рекламна кампания за използване на иновативни
технологии и отразяване на постиженията на детската градина.
3. Организиране „ Ден на отворените врати“ в детската градина.
4. Поддържане на активно и актуално портфолио на детската градина, което да
представя адекватно дейността и успехите на детската градина, на децата и на
персонала на широката аудитория и на всички заинтересовани лица.
5. Създаване на механизъм за насърчаване на новаторството, подкрепа на
иновации в дейността на детската градина.

Осигуряване на равен достъп до качествено образование и
възпитание.
1. Създаване на работещи механизми за адаптиране на децата към
образователната среда.
2. Интегрирано обучение на деца със СОП или хронични заболявания и деца
от уязвими групи.
3. Осигуряване на педагогическия процес с програми за възпитателнообразователна работа и учебни помагала за децата.
4. Съвместно обучение и възпитание на деца с различен етнически произход.
5. Работа в мултиетническа среда.
6. Диференциране на грижите спрямо различните потребности на децата.
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7. Симулиране участието на децата в пресъздаването на традиции и обичаи на
различните етноси.

Удовлетворяване на образователните потребности на талантливи
деца.
1. Откриване на талантливи деца и насърчаване да развиват потенциала си.
2. Чрез творческото развитие на децата да се работи активно за утвърждаване на
детската градина не само като образователен, но и като духовен център.
3. Изграждане на подходяща среда за даровити деца чрез активното съдействие на
педагогическата колегия.
4. Мотивиране и подкрепа на даровитите деца за участие в различни изяви на
различни нива – конкурси, пленери, състезания и др.
5. Информиране и мотивиране на даровити деца за кандидатстване в програми с
финансова подкрепа.

Развитие на системата за поддържане
квалификацията на учителите.

и

повишаване

на

1. Усъвършенстване на системата за квалификация, повишаване личната
квалификация от всеки учител.
2. Прилагане на съвременни методи и форми за обмен на мнения и получаване
на предложения за подобряване на дейностите чрез работни групи, фокус
групи и др.
3. Участие на педагогически специалисти в работни групи и екипи, работа по
проекти.
4. Оказване на подкрепа и помощ на нови членове на персонала
/наставничество, обучение/.
5. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез
разработване на актуализирани оценъчни карти.
6. Създаване на механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството.

Подобрение във вътрешната и външната среда на детската градина
-

-

-

1. Подобрения във вътрeшната среда:
Оборудване и поддръжка на функционални и модерни зали за ежедневно
пребиваване и допълнителни дейности на децата съобразно ДОС за физическа
среда.
Регламентирани отговорности за реда и чистотата в помещенията за децата и за
персонала.
Подобряване равнището на административно обслужване.
Поддържане постигнатото ниво на технологично развитие и изпреварващо
предоставяне на учителите на съвременна техника за осъществяване на
интерактивно обучение.
Осигуряване и поддържане на модерна и ефективна ИКТ за съхраняване и
използване на електронно съдържание.
Активно участие в електронната свързаност на образователните институции.
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-

-

Актуализиране на иновативните технологии в образованието
Развитие на безжична инфраструктура/ тип Wi Fi свързаност/ на територията на
детската градина
2. Подобрения във външната среда:
Изградена достъпна архитектурна среда
Поддръжка на зелените площи и естетизация на двора и околната среда.
Действен пропусквателен режим.

Взаимодействие с родителската общност и другите заинтересовани
представители на местната общност
1. Редовно анкетно проучване на мнението на родителите за качеството на
образователните услуги и цялостната дейност на ДГ № 18“ Осми март“-гр.
Хасково.
2. Създаване на открити и ефективни канали на комуникация и взаимодействие
между педагози, медицински персонал, родители и ръководство на детската
градина.
3. Изграждане на ясна и открита система от механизми и процедури за
информиране на родителите за дневния режим на децата и организацията на
предучилищното възпитание и подготовка.
4. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с родители
и деца.
5. Оказване на необходимото съдействие и предоставяне на възможност за срещи
с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни
време,участие в родителски срещи, запознаване с Правилника за дейността на
детската градина и Правилника за вътрешния ред.
6. Периодично и своевременно учителите да предоставят информация за успеха и
развитието на децата.
7. Консултиране на родителите за възможностите и формите за допълнителна
работа с детето с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за
възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от
специалист, когато това се налага.
8. Осигуряване на адекватни възможности за включване на родителите в
организираните от детската градина дейности и инициативи.
9. Взаимодействие с институции в системата на предучилищното възпитание и
подготовка, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на
местното самоуправление и социалните партньори.
10. Взаимодействие с институции за подпомагане на включващото обучение и
възпитание на деца със СОП.
11. Участие в публично-частно партньорство за реализиране на дейности и
проекти, насочени към постигане на определени цели на детската градина.
12. Укрепване и поддържане имиджа на детската градина в общността и
популяризиране на постиженията на децата чрез взаимодействие с медиите.
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13. Информиране на родителите и общността за дейността на детската градина чрез
поддържане на активен и актуален уеб сайт на детската градина.

Мониторинг за повишаване на качеството на образованието
-

Вътрешен – констатации, изводи и препоръки на Директора с цел

-

усъвършенстване на процеса за осигуряване и повишаване качеството на
образованието.
Външен – оценки и препоръки от РУО и МОН

Вътрешна система за управление на качеството
№ ЕТАПИ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО

ОТГОВОРНИК

СРОК

1

Директор

До 08.02.2017 г.

Директор

До 20.04.2017 г.

Директор,
РГСК

10.09.2017 г.

Директор,
РГСК

30.11.2017 г.

Директор,
РГСК
РГСК

20.05.2018 г.

Директор,
РГСК
Директор,
РГСК

10.06.2018 г.

Директор,
РГСК
Директор

15.06.2018 г.

2
3
4

5
6

Определяне на работната група за
самооценяване на качеството
Обучение на членовете на работната
група
Подготовка - определяне на дейностите,
процедурите, критериите, показателите
и инструментите за самооценяване
Провеждане на информационна
кампания сред учителите, другите
педагогически специалисти и
родителите
Провеждане на самооценяването

Обработване на информацията от
проведеното самооценяване
7 Анализиране на получените резултати
от самооценяването
8 Предлагане на мерки за внасяне на
подобрения в работата на институцията
за повишаване на качеството на
образование за достигане на ДОС
9 Изготвяне на доклад от
самооценяването
10 Утвърждаване на доклада от
самооценяването

ЗАБЕЛЕЖКА

30.05. 2018 г.

15.06.2018 г.

01.09.2018 г.

Легенда : РГСК – работна група за самооценка на качеството
Мерките за повишаване качеството на образованието са разработени съгласно Закона за
предучилищното и училищно образование , Наредба №5 за детските градини и Наредба
№ 16 за управление на качеството на институцията.

