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____________________________________________________ 

 

Мерки за повишаване на качеството в образователната институция 

по области на функциониране и извършени процедури след етап от самооценка 

№ По области на 

функциониране 

Установено Мярка 

1. Мениджмънт на 

детската градина 

Планиране, 

организиране и 

контрол в 

организацията 

много добро състояние 

Образователна среда и 

култура 

много добро състояние                                                                                                                               

Вътрешна и външна 

комуникация, 

маркентингова 

дейност и 

взаимодействие с 

общността 

добро състояние 

1.При възможност да се 

възстановявят 

допълнителните форми на 

работа по интереси. 

2.Да се осигури достъп на 

родителите в сградата на 

детската градина и се 

засили взаимодействието в 

реален план. 

3.Да се надгражда 

качеството на предлаганата 

образователна услуга чрез 

периодични анкетни 

проучвания с родителите, 

даване на насоки за работа и 

отчитане на постигнатото.  

4.Да се реализират 

периодично дейности и 

проекти с партньори в полза 

на децата. 

2. Управление на 

човешките ресурси 

Планиране, подбор и 

развитие на персонала 

много добро                                                                                               

Квалификация  

много добро                                                                                                                                           

Стимулиране на 

персонала заиновации 

и за създаване и 

попуряризиране на 

добри практики 

много добро 

Лидерство 

много добро 

5.Да се засили имиджа на 

детската градина чрез 

непрекъснато повишаване 

нивото на професионални 

компетенции, активност, 

творчество, споделяне на 

добри практики и 

поддържане високо ниво на 

подбор и управление на 

персонала. 

3. Управление на 

финансовите и 

материалните ресурси 

Управление на 

финансовите ресурси 

много добро 

6.Да се поддържа 

ефективно функциониране 

на бюджета на 



Материално-

техническа база и 

условия за реализация 

на образователно-

възпитателния процес 

много добро 

образователната 

институция. 

7.Да се съхранява, 

обогатява и възстановява 

материалната база. 

4. Образователен процес 

в детската градина 

Процес на обучение -  

много добро 

Планиране и 

предварителна 

подготовка на 

учителите                                                              

Работа на учителя:                                                                                               

Взаимодействие на 

учителя с децата 

Проследяване 

напредъка при децата 

много добро   

Оценяване и обратна 

връзка 

Резултати и постижения 

Напредък на децата                  

Взаимодействие и 

подкрепа     много добро 

Подкрепа на 

личностното развитие 

на децата, според 

потребностите и 

способностите им 

Взаимоотношения и 

общуване между 

учителя и децата и 

между самите деца  

Възпитателен процес с 

децата и изграждане на 

добродетели                                                         

Взаимодействие със 

социалната среда 

Професионално 

развитие на учителя 

много добро 

Квалификация,кариерно 

развитие и израстване    

8.Да се откроява ролята на 

учителя като медиатор на 

ценности, знание и култура  

9.Да се подкрепят 

приобщаващите процеси и 

се проследява напредъка на 

всяко дете в детската 

градина по дадени 

изисквания. 

10.Да се акцентира на 

изкуството като средство за 

общуване, споделяне и 

преживяване в подкрепа на 

личностното развитие на 

децата. 

11.Да се засили в 

практически аспект 

работата на учителите по 

запознаване на децата с 

добродетели.  

12.През следващият 

двугодишен стратегически 

период институцията да 

осигури обучения за 3 /три/ 

квалификационни кредита 

за педагогическите 

специалисти. 

 

Мерките са приети на Педагогически съвет №3/31.05.2022г. 


