ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ САМООЦЕНЯВАНЕТО
Област 1: „Управление на институцията“
1.1 Ефективно разпределение, използване и управление на ресурсите за
повишаване качеството в детската градина
Разпределението, използването и управлението на ресурсите в ДГ е ефективно и
съответстващо на нормативните изисквания, очакванията на потребителите и другите
заинтересовани страни за високо качество на предоставяното образование.
Качествена оценка – много добра
1.2. Лидерство, екипна работа, ефективност на взаимодействието със
заинтересованите страни, ефективност на контролната дейност:
- организационната култура насърчава лидерството в детската градина;
- насърчава практиката за екипна работа и обмена на опит между учители;
- ясно поставя пред екипа целите и очакванията;
- характеризира се с ефективно взаимодействие с родители и общината
- стимулират се иновациите и творчеството
- стимулира се професионалното развитие на педагогическите специалисти
- прилагат се ясни правила, процедури, инструменти, обратна връзка и насоки при
осъществяване на контролна дейност;
Качествена оценка – много добра
1.3.Стратегия и планиране
- ДГ има разработена стратегия за устойчиво развитие и планове за действие и
финансиране, които конкретизират стратегията и осигуряват нейното изпълнение
- Стратегията и плановете са изпълними, съответстващи на нормативната уредба в
образованието и са съобразени със спецификата на детската градина;
- предучилищното образование в ДГ се осъществява по Програмна система
- Дейностите са планирани и организирани системно и целенасочено. Постигнатите
резултати са съответстващи на заложените цели в стратегията на детската градина
Качествена оценка – много добра
Област 2“Образователен процес“
2.1.Обучение, възпитание и социализация
- предучилищното образование е организирано съгласно изискванията на нормативната
уредба и в съответствие с изискванията на потребителите и очакванията на другите
заинтересовани страни;
- педагогическото взаимодействие с децата се отличава с иновативен характер и
сравнително висока степен на интерактивност;
- образователната среда е привлекателна, гъвкава и динамична. Осигурени са
познавателни книжки и учебни помагала за всички деца;
- прилага се индивидуален подход;
- създават се условия за удовлетворяване на личностните, образователните и
социалните потребности на децата;
- изградена е позитивна среда в ДГ

