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Ншщшип мерки за иоришпще клиент ил парти-лит св приет на шешие ил

Пепдюгичьскик път : Про-окоп КЕШ/12.09.2021 г

УВОД

с тези иерки ре пели л. и подобрямт иелрепеипр условия" и редът :] ршрпбшцие
нв ефекгиьил вътрешнпуиилищил систем за оеилуршиь и.кит и. вбрвомиист.

Мерките сдсшбрщии е приицилиле и изискванията към ипституциипиусъвършенствдн: ие

лроцееихе :: упрввлени: и. клиенти Също пил ижио икеео неин пишещите.

условия-п и редът :. измерване на "шип-пт качества

Квчесгвт п. сбршшит се ооилурлеп чрез улрльлоиие и. преноса на ршвигие и.

иистуцит (училището), осиолпир и. пиплизирене, плширше. изпьлиеиие ил лепиротите.

шие-„ке „ „клокие ир подобрения

Кметът и. обрлзорпииеп. в ииптупиите оо мигурии лри спазми: и. рлепиите приипили

. ефепппир р-злрепелине, използване и упрвление и. ресурсите;

. мисии. ищипупршеиие;
- шгвжирвноп. сътрудничил-п и социелеи диишг между всички уипстиипи в процеса

и. обрщоппиит и реуиеиит;
- улошпюреносг нв учтипт . процес- ил обуцеиисю и мн другите зпитрссошии

ли?-Ш;

- приеишииш ил политиките и паптиияп. лрилшие ин лпбри пешгогичьски

пршики;

. трети-топ, прозрачност и двмокрпичицп в процес. за повишение ил и-чешолп

. иипкгуиит;
- ориеигироиоп и. обршшиего и обучения) към изискмиип- „ лолревиоотип на

пшрв нв трупа;

- пшешоиелш към лопигеие и. пишки релуппти . лропее. и. обучвние и

обршоипие:
- лидерство и шницели: на отюворивсти :. пшигние ил пеят ми импипуцит.

Упршенит на инките е иепреиьенп процес на мнимолсйтис между фдкюрте и

услоьищ и коитошиси иичтпш нд обршциисю и гбучвнит и резултат пт иего.

Тези процес се осъщьгплм„. ишаишно. регион-лир и иисгигуппопллио рниище

Измермието ии посгигнптпокдчьспо е шкулиоотш лейспия и апреднпяие на резултат:
и. институции лр критерии :. ирикрти период и. изиграни: и солотвккт ии ::

определение рп-ииш ии шчепшю по всеки критерий.



Ипиерпонето на поститнптттто кдчеиво . инетитуцинпе ое оеъщеетпипо ежвтдт нреп
спмооцецщне

РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА

КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТОИ ОБУЧЕНИЕТО

Вътрешни! сие-еи- пп оеигурлцлне „ пит е пвкупноп от пзоиииоетьрлин
щвйспия и мерки за постигане, поддържане и ршииие нп качеството на променената
обрповлиие и/нли обунение в ииепитуцигтл и резулпти-те 01 има п сьотштие с пьриелппте
обрпоцтелнн стпндорпи за прнцобиппне н. ипплифннпцил по професии и на депепетцото

пионодптелетео.

Вътре! тап онпемп пп ооитурльлнем шест-што включи:

Ци!

- Ооигурцп-не „- ионеетценон ефепипно обршппние.

- осигуриш: не по-пцттмп пропинеекп приложимост н. обунението и ориентирлнепому
към конкретни репутвти

- Успешно унпстне по външната и лпраиивмс и усъвършенстване „. системитеи
пътрешно оценивпне.

- апснлппне нп пъппи-тптелнш работи е учениците е оглед шноценно линншиоринит:
- Ршширяин: и стимулиране на формт зн обучение и пъзптиие в дух н. деноирцтинно

.рижпднптпо и патриоти-към. здравно и екологично тьоттитетчие. потребителски кугггурп.
физическа активност и спорт.

- Ршитие нп компютърните унеиип н. училищнлтпобщност.

- Полцнроио птици: и. новимтди не преподпице и обучение (итрдпияиоп,
||роектип рабат).

- ипднтоне клиеетпоте ип обучение по ооеии учебен препиет и еъщее-пеио попцщщце
ннпото нл цопиппптелнипе умения. шптирпнн към риплннни форми и нпнини :.
практическо прилптцне но учебното “пътници: и оолпдимне нп компттосТи.

- Акцент върху грпиотное-пп (белпреин език и мтмшкд).
- Създаване нп условия ъп ипипи нп ученициш.

- диференципции нп обучението „ посока н. желания н вшмпжигкпи н. обучението по
следните основни направления , нетен-тии,бшпрски етии и литература. чужди пиши.
инфорнцционни технологии и спорт.

- деиоирптианреие и хумвиюирше нп ценност-п . училище с цел поетитпнен. еиоои.
успеппемоетот страни нп учениците,



Повишаване ми...-шои. публични: ...-..и .. ученицт.
Попишшне “честит и ефективност. .. „шиити. върху подрастващи:
Осъщьспдше .. допшншиа риби: (: учеииит.Открииие .. :можбт и. ...ни
ученик ». "почваме ...швтнт му . област. . които то ще и...... най-добре свод
потници-п.р...“... и подьбряш: и. индивидувлщп .. диференциршв раби. :
уиеищлт.

гщизирш .. системна . цшеииспчеи. реклпмнвсгрпегил .. при...“... и задържане ..
у.....ипи.и...-.ршше .. трепти... прием :. ученици . проти....ишеи и титили-лек
спи и. среди. обр....щп...щ..., : да. продължиш: .. вбртюшиипо . ...и...
училище.

Прим.-.... ни подходи. оснонни и. дсмпкрдтичии принципи и р...ити обрпзонпвлни

модели. тр...... . повишили: успевпмосп].. ученици-ш . обучението”
поспщнв .. ученик- . .кгим. позици. по шившснил на успешни) на нови змии. и

пр.и-ицеси.приложимост .. преподдвдии. мцприш
юпомш: и. и.....ти...ипвшогичии мтди и форми .. предаване, преиода-нв и

„учиш .. учебни ...ни»;
...-„р...... ... ефект.... лифсреицирпм рнбсп с учениците с ми...... у.п....иоп;
успешно “пеши: .. ...и учебни прогрдми

Стриктоспи.... и. изисквания.-.:

.. бетон-сноп .. труд. и пр..ил..и.. .. „гр.....и. ред. ...и... .....и и ипредби, свързани

. вбршииит,опции: и. жишп и идиш.) .. учениците

.. превенция .. ...ми-ми форми .. лисиримиипиииср.. у...... пешогичвски и

ивпшдгсгически персони,

:. здравословни и бивши услови: .. обучение, изпити. и груп;
мил....щаимпдвйтит. родтлиш, общност .. училищното и.потпстю
и.д.,-...... .. същи.»... мултимвдийии мтридли
п..иш...... .. почивните у.....и. .. учениците чрез поддоишм. ... Физическото.
ооциллиото и личностното и.. ршитие.

Рештирдне пр......и. .. нкилит и пр...... сред ученици! .. утпржддвлие ..
питонимод... .. поведен...
Подир... .. и...... и ршвитит .. пцровтиг: учвииии.
жил.... .. възптиелип- риби-д с учеиишпе с оглед пшипценип личностни развити:



- Разширяване и етииулирше и. формите за обучение и щпипние . дух шдвмпкрличиптижлдиспп и изтрит-или.вдршн и енолегичие възпитание. потребителски кутурд,филити. .ктиниоет и спорт

- Развити: нн системитеи леднвршие и напиши-ниекшифищиш м учитцлт;
- Упържлнвне и. изтри-Кт и полпомягвие ии црлернттривитис нв учиштиге работещи. Училищен.
- Прамъпживше/ Оптимизирш: сгрупурвта/ ин изтрлдеит еиетеин :. квдлификвция.
- Певишнвлие и. изиеиввииит. пи рнбещт. и. учителя.
- Квалификации ие уиителите за рнбоп : рпдителте ин уиеиици . риски отщвне.
действия предприет и цистит.-ее и. целите:
- Усъпршентнмс и. създаден-тв систем! „ иивлиритнции. „ннишшне личи."квалификация и ми уител. Пропеждвне и. ...еждвщн поддържшш и надгрцжд-ши.длифиилни. и. леднтгииееинп кплегил.

- Изполпвис и. рщиюарнтни форми и. квшификцциоии- рени. , проблемна труп.,прдпикум, трениит. ееиии.р, летрил. дискусия. уцветие . и.уил пр.итинееи.ииифереицил,илфорищи. т библитц итрип
- Създцщнс ин възможност :! левишнвлие и. поетитшп професипнплио-кнвлификнцисиил

пепеи :. всеки член и. лешюгииесинп кплвгия.

- обвързани: и. претитиш професипншио-кщификациаиин етепеи : лрлълиителиои.теришиею стимулирлие лрещидеии ... вътрешните лршл. .. рдбищ знллвп.
- Певишлвние ефективен. ил лещтргииееии. кеитрел. Повищнвшв и. тискмнит кьмрдбогпа ин уиителл ирез щил-.не ю ..трешюуиилишиш чоттюлмд дейиеет и

измервнне ин резултлтт.
- Сьзлпвдие и. условия .. повиши-н: реллиите резулгвти ет обуиеииете , Щиликеименит ин предприетите нощта.-, елцвлнештьлженит проипиилши ог ггпзнпи вътрешни: прлнилиици и м.рецби.

- индиреп. ен учители. реветещи с и.д.реии учеиици
- овиеи ин ииферинци. и съобщени. чрез ьтяй],



- Рцщнриилие и усьпъпшеистпме и. моделите и формите „ иччгрол. чрез рцрабтмие ил
пту-пширнии отленьчни карти.

- Сьлдлрлие и. условия :! кщификшил дд учителите за изполшне и. рлтличии Форми и
идчиии ол припическоирили-ииени учьбжгю съдьрщиие.

Утвърщпш: и. училището или „учил, културио и еллртио средище:
цели:

" Раници: на сис-пили за ипьнклпсии и извънучилищни дейности. кат спомагат и пиенобрнп орштицил нд сюбодиаю време и ед илсочени към рщитие н! пориедииипотенциш н. учеиидите.
- Решширвме ил ефеиуирив реилднив идидииии :. лшижеинпд на училището
- Поддържане нд интернет сгрниицв на училището. публихумне на кътрепшсьучшишии

нормативни доиуиенти. блдиии. съобщеиии. понижения на учители и учениди. прелистиш. училището. плерии си снииии.

деиепии предприети :: иде-ипле и. целите:
- Прнеище и идшиеиие да мелодии прот-рими зи извънклпсни и извънучилищни дейности.

които сппипвт за подобрите оргпиишмя ил сюболмотп време и св иддочеии към рилииниенд порчееиии потенциал на учените и техните професионллии компетенции.
- Оршиизирдие, поощряване н оширеиеиио иифорнирлие з.. учлпие в движи и млщежки

конкурси от регионите милион-леи и мепщундрцдеи иврлпер
- Преди-пии: ни свободен лшъп ии училищидп били :- дроиеждаие нд различни нидпведеинрет.

- Оргшипирме ил елортии статии по ршичии видове спорт.
- Учшне ! културите празници на общииеио ниво.

- аргмилирлие училищни мсрпприлил : вип-имот учлстие и. учеииди.
- Ршрдбтщс ил училищни проепи зи ппдпомвтн: ни физическата възпитание и елорлр
- Поиишшие ил содидлиите унеиин ил учеиицте чрез лрдпоиатлие ид Физическшн.

социшит и личността им рштие.
Осигурпвяиеи. роден доепл до илчетеид обрповнпив:
Цел

- сеитуриилие ил пчепмно и ефект-мопбршпииие
- сеикурледие на добро обучение на учителите и идриерни петел.
- Повишщи:м изисквания“ кьм рвботт на учители



- Осигурпввне на ранен доспп нв всички ученици да съипнеринп пошест обрцощие.
- Надгрижлш: „. мини. и унепип е цел развит: потенциал на. ниски ученик и титили

ъп пшиощииа спцишшв ремшвцих

девет-ии предприети ]- пппипие нв ниши:
- Приллпис и: иноввтивнимтли и технвпогичнн средсгм за обучение
- пвиеишевва нему всички Фази вт обунението

- Рябата в мултипиичесхасреда

- Работа : децд със специални „бритни-ни „тревната
- Издипце рнвнищею н. евивпвш потен-
- Рвввиввне нв доаъпнш до новите ииформщиоини технологии
- Съвместно обучение и шптвние н. ученици : ршичвн тически приход
- Диференцирпне н. грижите спрямо ршичниге погркбиопина учепнцте.
Улпвлпворяиие и. вариантите пшребипсти ви дпровити и щот-щи
лепи;
Цели:

- Огипив-пне нв нвисвввнипв нв пбщестщтю за утйчивв образовани“ сипемв :
бевуеповн- нубличмпп и прозрачност н. упрщсии: и Медии:.

- Сьчдвцне на условия за или и. всички ученици :. пити: (: пхнт: жшнии и
възможности.

- Сввдвввне н. уепови. з: присмтпост между рщинннве класик и шиели
- Рививьие :фепипиост нв връзката учиш. - родини.
- винт-ане нв Клчвпи за рлбт . вонкуренм средв нрев Уинампа . извънкл-кин

ферми.

- Чрез чвпрнеехвто развит: нв учениците дв се рвбаги ппинно в петия утвърждпшс нд
унипищевп не има като обрщшепен. по и тв духовен, културен и професиоиплвн
ценпв

лептин предприцти и попиппе и. цели-:
- звчвввпшне Желанията нв учениците за допьптпщшо обучение в ивввнишни форми,зип и сип
- Поддържане н. училищни-в нрш за при. е Итрип нв всички корпуси, шити и

шмииисгрпивнити и „винт нв учипишпв



- Изтрити: и. подходящ среди и д.ро.и.-и и изосгвпвщи ученици чрез втвито
съдействие ин пвлшстчеситв колегии

- Општи-пие и. диалог . илддеиект орппювции :. решлмнсгп и. лпумни проблеми
... уиеиишт

- зо "опит: и. „добър дишат е уиеииците и ролитцпт им . мюбхалима и

осъществиш: .. подгитвкл си око....ие и. ледоюгииеекд и психмогическв лодирел. ..
общуване и спин-лишил

Првдппрппиие л. пртеврвмеиио ...луекще ... училище;
Цели:

- Н.иолшие .. риска ... преждевременно и.пуси.ие .. училище лреди тникпит и.
проблемите.

- Премиършип паник-вит и. услпвин. при които маже на “почит процеси водещи до
при ......и се и. роиеи то лре..улреди.елии ои.и.ли и преносими: .. ..елеи.еоиеи.
подкрепа и. уиеииои или групи и ученици. като с. застрашени ... преждевременно
изпускане и. училище.

- Принсипи: и. кибер ... мехлмизми за лодлоищие ю миелит ..:.ришеии ... оглшие
ученици.мбрцеии с техник „требиоеги

- Подломшне и. лрокде.реиеило ил..уек.ли.е това до се включи . обршмииею, чрез
лредлпш и. птици! :. звяр-шик: . ситмвгп и. обрцопоиие и обуиеиие и за
придпбимие и. пропуск-тите от тях и.длифиюции.

Действия предприе... !: ппсщпие ... цели-п:
нощ...-ше име.-„що .. лрофееиришото овуиеиие и щ...-ме и. итерее иии
обрщоииипо. чрез мипуршне нв уапо-ил за итрапионо учене (симулвции. рсшшие и.
казуси,ушгие в проекти, :ксперииет. беседи. дискусии. деблти);

Повишлш: и. лмпжимекп иа родимпип, заемиие и. тяхното еьтрудиииепьо с учителик
за ущичпше и. мгпипшилп “ учене сред учеиииип:

н.влюдеиие и. птици.... ... уиеиицт и лрииииите .. допускането ии, кои... и поьедеииею
. ..ел недопускане и. тори... и имилие:

Повиш...ле и. и.длифиидлиш ио учителите и рабт . ученици . риеи.
заоилше на ...-ти.... между умел. и уиелии. осми-ши ее и. ...иидо доверие и

удшиие,

Ат.... ров.... и. уиилишилг. кпмисии за борел с протиошбщешеиите прояви.Прити
и. иидиоидуллии рлзговори : учеиицип . риси. както и с техните родители Осъществяване ...
с.шремеии. .рьзк. :: други здитрссопнили... и импитуции:



Подпомвгше ив пътувдшт ученици. чрез всигурямм: и. безплатни .врги :. п.туввие.
Включване из учениците в риск в извънклцииформи ил обучвнир;

Агитирпне им ияпусннлит: ученици ииою лв се включат в ьбршьмиит, чрс] спира-миелин.задачки Форми и. обучение или курсове :. придобиване и. прлтппсобмост.
Впимпдцйпвие и. родившквт. общини и училищното "типито;
Осъществяване процес: нд ппдгоювкп, обучение и .ъвпипиие и. уиеииците ...взаимодействие и съгрупиичсстю :: родиппт ии.
Ривин-ме и. конструпишд комуникщип ... вшмооташвииш . съшити. ::Прввилникдза припагвие и. Закон.! .. ивродчв просиш.
ПрилвГлн: на мадам нв ппвелеиие. осиощи ин идеи: и принципни и. грижлщккотоодрисите.

Спатввне нв :лиини псшготчни изисквания за "видение и успешност
Итгращпнс и. пречиш: систем-п ш ванимщргнки и обратна иифоривци. :. повелщипв иуспеваемост на учениците

Рдзвимнс ив .фситивив сити ш дейтии :. преодшшине и. проблеми : баири-линии::отцепи:

д.и.н.... прщприни и пппипие и. ..и-ии:
Ппвишвни: и. умсиипл и рлбггп : роднини

- д. се срещат с клдскии ръка-опитен „ учтпи по предмет . определената привиирвреме или . друго удобно и дят сгрщи време;
. д. участмт . родителски: срещи;
- л, трип-т мнение и дя прпмп предложения :. ринит: на училището;- да прищтш и при жшшии: пт "хм кяр-нв рд бшт ишпушши, когт и решишвъпроси.хотлит прв... и итреси ».пат им;
- 11. уишш . училищит клепнали-кю,
- Да бъдат консултирани по въпрпси. вишни : възпипнипо нв уиеиицип. тспециплист;

. д. осигуриш поссшдвмосп-и. учеиии. . училишщ



д. ее шш в училището. кото важни причиии испдпт това и бъдат поциеии атимаш рьиоиодигеп и.пи директора,
Ндиириие ии нови Форми :: общуше;
Пршп нд родителя . процедурни пп шщие и. „пищни .

Присшиие ип родител при изслушване „ ученик и да изрши ииспие при ишшис мимашинии. уиеиии.
Стрипио епдшие график: и иппеуппиин и приеиио врвмв.
Пешгическвпкппегил периодично и “непременноще предоспн иифорипиииЗа успехи и развитието ид учениците . обршшепио танини/шия процес;За спщщт пп училищннадисциплиия;
Умеиит „ общиие с учениците и учитепиге:
и.пехрирдиею им . уиипишиш среди;
ад посещвемоггпин уиевиите чясовеи учениците;
з. тътит и. ученикп (71учебнишие,
Когато ппочив прпщдурв за имшне нд ипшиие;
Консул-три ромеите за възможностите и формите :. допьпииппи: рнбгпв с учеиииис оглед м-кцимшпо развитие ин заложбите му. името и за възможивгтт: „ пхнпвне мпедагогическа и психолпгичвскв подкрепя от сцени-лист. които топи се имдгн:

Осигурппиеп. извънклкии формии свободното време и. учениците:
Цели:

Сид-ше и. утопии :дшини- изпит-син деииоег с учениците
Усъвършеиспдие и предишния: и. добри пешштчкки практики
Ршвнине Фирми ип ученическа шоуправпеиие. Месец мдй/
При-пипне и мотивирдие ид учениците и участие в ипънклвскидейност
Рали-нм: и упмрщеистие раби-пп ип клубове по итреси
Популяризиране постиженията на учениците и учителите

Дейпвия предприт :. поет-пс и. цинк:
Ршициедеииооп- нд клубове:: по интереси

Осъщвсппше „титли., ниво на вътрешни мтимция у ученицт: Чрез съдържателниуиееио-шпитдтепипрсвоп. свършил е училищпи и извънучилищни мероприпш и дейности

“стил, екскурзии е учебно-възпитателна пеп, уитие : опиипищи, изложби.
опашни Форуми:

Отбелязщ: ил тържестпеии събити. и ритуши от ишионшии! кипеид-р;



. творчески “продукция" нв олределеич клубове „в итвреси;

. учвстие . соввеии ретиоивлии и илмишии ивикурси и “стил.
- Осъщесшяввие „ илвъиилвсии и извънучилищни дейиоети, които епоивтвт и по»

лоорвтл ортвиилвции и. сюбпднотс време и св насочени към ршвитие ил творчесиии
„отеилилл и. ученицте.

. Ефтим риботещи клубпм по ии-„ереси.
- стииивирвме рнбкупп н! уиеиичееии. училищеи лврлвмеит.
. Апидно съдействие И Полппмдпне ииишмгипт иа учениците от ПЩГОГИЧЕЕКДП

колегия.

. Иифпрмирнме и стимулирвив нд уиеиищпе лв учлетцт в иоивурси. медии..
влиииитли.

. Осигуряване ил вввиожиоети п ршигие ив интересите и спосовиоеттпе и учениците
чрез вбучвни: извьи задължителното учебно време и вишжирвие ив свободното ии
време.

Поппбреиие във вътрешни и вьищиятв среди . учштище;
Цели:

Съливан: ив условия и литивнв оерввпшелио , вьопишвлив дейност е учсницт.
Подобриввиесъстоднието и. въищивп и ввтрешивти преди.

; кетилация ив оишнивп сред

новишвввие и. примекдклнотя „ учебиил процес и нв училищни-п среда, в топ число
лривличлче ив повече илщн учители, учители по езици. иифорипиц ивкуетц иодобрлввие
лв учебна“ ивтеривлив бш.

деип вид предприети" пое-типиеи. целите:
Полввриввиесъстлнит ил ввищиш средв. Плдкирпие. рьлизвиил. поддрьжкд.
Поштрьжив на зелените площи.

Оформяне нд училищии. двор.

двлтсероиио плвиирвие ив деииосги вл полвбряцие ив преди. . кат се моли - ивбииет.
тесни спя. коридори. финиш. оулв и топло врьзлот.

Промяна ебииив ив кввииетите и клиентите стаи в уиилището. Всеки учител с помпщп „в
учшищнт ръководи-ш, ревливирл дейност-и з- подобряване нд интериора ив рдбгпилп
ареал

Ппшрпм пштигктт нишка ниви и. технологичио ршитие стремежът е - изпревврмшо
предтпиие нв учителите ил иди-модерил и достъпни телииил и титаник: ид
иитервпивиообучение



Политици и Целите лп осщуряшв пп "честито се рцрнбтпт и диретрв,мптр ог
икономични ип импитуцит : сюптпие см: при-стяга пп рани-те на институципп
Органи „ упрппмиею ид изчистят!)ед

директорът.“што ръководим“ми имггитуцит;
нвддтгическип съш>и училипшш.

з.. фуиипипиирпит и. вътрешни-па сити: „ осигуряване на пчвстюю „инсгигуцит се определи комисия или комисии 111.

шибан-не м лрцилд :| прилщме ил вътрешни-п сиспип :. мигуряин: и. „пишат и
втшизирдисю им;

разработване и. годишен ллпмрпфик зл "ромите ил дейци-тт по щорм-„и:.
рдзрдбопвис ин крииретпи процвдури по критрии и път-тия инструментнриум пи т 1.1

провеждат и. д=ймосгги1= по самооцвнпвнт:

про-шта н! самотния-акт;
инат-пие нд доильди свмооценишт до диретрл

врппт и. членовете, съпавът и срокът :: изпълнени: м робини ин комисияп иликомисии-п се определи от дирекшрд, „мир от ръководители ин инпитупипа и
здяицимостот видя и обем! на изпитите заличи

в гъсти и. комисията или камнсит може в; :: включил и външни специалисти.
Комисията или комиците :: определят : српк др 5 сетипри. преди инчшшп на всякаучебна грдиип „ училищна.

Диретрьт.питието рькоьодителлт м инсппуцит:
. Орщизирд. коитролирп и оти-ри :. щлвсгиш дейност по функционирвит ил

вътрешнияпиши. :д управление ни изместват;
. Ршрвбопв политики и целите на осигуря-ние на качеството:
- Определи игршриикп по качвпвт:
- Определяшпиц ил ипиисиш или комисиите.
. Утвържлдш годишен плам-график за пролетно и- дейности“ на симпатизант

след прием-ит муи„тип орган и кпригирдшите мерки в ход: нд изпълнение“)
му:

- Утььршпд процедурите на критериите и имсгрумеитариумл към „и и провеждане на
нвйиостиге пп слмпопенплнт.



. Утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период нв ипиервше на
качествата им основв нв годишния доиллд :“ шумни-ге от протедепото
еоиоооеииввне.

. поопеиот. мониторинг нв деипоеппе по оептуриввне на шест-вото в инпитушлт,

. Представя годишнии доилод :: ровутотите от прецедената шоопешепе ив
ретиоивлното упрлалеиие по обратоввлието , и училището или на Нщипшивп
тгендии за профееионллно оортооввиие и обучение , ол детрв ъп професиомшио
ооучснн .

. Орг-низиря обучение на персонал и осигуряване нв качва-(ит о институция-гл.

Педагогическия-атсъди прием.:

. мерките за повишлввне нл “четат но обрцомиието;
- лрвтилвтп з. лрилвт-вне нл вътрешнш еиетеип "и осигурите к- шео-твото и

дтшизвциятв им итчо част от прввилниилза деиноеп-в нв обущмшдп инетитупи .

. годишния Млиггрлфики провеждлне нв дейностите по вамоооенлвтне;

. годишни. доклш "и резулптпе от проведеното евмоопеипотпе

. Директорът „в унипището оповвр- зо функционирнит на ввтрешнлтв сиетеи. за
ооигуртввне и. ивчесгеото, ивто със зпловеди:

- организира изпълнението на следните лдйиппи.
. дими: нт резултптите от изпълнението на целите на иипитупиттт
. нишиз нв силните н сптоите првом, м пщможишт и риоиовете ол развитието по

институции“;
. пооочвтне нв индивидовлиии нвпредви но вееии унеиик по отношение нв иетови-те

образователни резултати:

. поеочввне ил специфичните ов институции. илючови одитори. иоито влнттт-т на
качеството на предосппиот оорповлние;

. ппаиирлне пп ежегодните дейности ъв поечиппе нв целите от приетия-ш :“ шви-тие
и. ииституоиип.

. изпълнение но плпнирпинтедейнти от имена за ддйспи: към прототипи за ршитие
ил инотитупиито и решизирвне на платиш в пет пели;

. определи иоииеит. иопо извърши свмоонеишието , нейни! състои. шаниге и
споко-сте за изпълнение:

. определи нпчнил нв учветие ни лин-тв. включени в пропоел и. самшцеиявме. уненипи.
учители. директор и родители;

. утеврждввв определените нв подтвителпил тн дейности. процедури, критерии,
ивици-гени и иисгруметт за евиооценшие.

. утвърждава преди ирпп но унебнш година доклш и имооцещцист. които
съдържв.



. информация .. вътрешни и пишивп среди. . хот функционир- импитуципта през
перипд. и. симпатии-"т:

- дини .. излизащитеиипруиеиги при циоопеилмнпо;
- шии .. редулптипе а. симпатизант. граници с рнултпиш от предходната

свмооцвщще,
. шиш и. рпуттип шшмценнвнт;
. предлпжеиил .. иерии .. пишие ид подобрения . риби-ап и. ишигупидтд : пед

повишим: нд идчегпаю на предните... обрщмиие, като и .. ерпкопе за
пхит изпълнение.

доилппъ. ш свмооцеиямит е чт ... ежегодния ш-чп та идпмнеиит иа мм .а
дейшие към првпгилпи ршитит и. училището.

Пшилпл :и придшит и. .ътрешит сити. з: реигурдще и. пчкпто се
р.прдгтщ еп коиисюпв и се прием-т от орпнд ит „„ а. правилника .. дейност; и.
обучнпщпа импитупил. Те .пдюшг
. прдшмощипци. учщггнииип въ. ..трешиш сишмв .. осигуряване и. качеството.
. ред. :. пргмидирпие и пропеше и. нмооцеиишею,
. ред)! и ищимв .. сьхршвнн: и. дошмепшепт мшрици :. пррведеипш

слмооцещше;
. пзаимодейтиеш и. ииемгуиидтв щ видимите миньори ». пдуниш

заитресвиии прдии :: осигурите „ идиеепшо;
. начин. .. информирднв им пбщеепенретп 31 дрпученип рпуппти и противното

ешооцеиимие . обуцдшцш иматуиии.
Годишният пл. -грнфик съдьРжв дейности“ пр именитите. Групирани на критериите „
лицето. и“) шиитеппп се преди... видът и. иисгруиешриуид им „и и приеме и

отварите пиш :. и.пшениею ии

План-графики се утвържд-и ит пирати и училището. същ-пик) дг ръкомштеля ии
ииптушцп . инч-пт „ пр.и. учебни шдии

При мюбходимш се преди.. и. диретрп, съотввгио нв ръиоюдитеп. „. институцията
коригиращи мерки и и...миемие и. юдишии. Плимгрвфик. след утпьрждшис иа мериш се
пр....идир. и иоординир. идпшнеиит им

УСЛОВИЯ и РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСГИГНАТОТО КАЧЕСТВО

Измервшт „д иапигишт ..чеепп н. обршввмит .. рвуиеиит се пишещ-пил
от иисгтуции-п чрез прилдгпнт и. процедури по кртрии и машини. инпрумеиприуи
към тях .. пррпежддиеи. деипретим по епиопценшипо.



Свмаоцеипеистпе цроцее и. изгтцне и. птрешип оцени. и. кдиеепото и. предния-лист
оорщии „„ чрез „екирети. процедури „ критерии, оиреиелеии ет училище“,.

Перипдът ед еииооцетише ит училищна е едн. учебна години.

Свмсюпсндплипо се извърши от един Клипси: или си няколко комисии.

Сцииоцеиимието . уцилицтдп ее извърши на предмрителцо определени критерии и

тцткдтатели кьм пх.

Критериите може ли се трупиртп по следните обли-т ня оцецшие:

упр.-пени: и. институцията , ефективно р-зпределиие, итлолдреие и уиреилеиие нв реоуроите
ш повиши-ис пи криеегцото„. обреди-ние.

ооршоцдтелен процес „ обучение. пътници: и спцивлшвция;

пяимодейспие м реинки :.интерееореиц стр-ни.

Ппкщпелитвкъм всеки критерии от иолииее-тцеии и/или криеепеии и рпредиип равнището на
имението ло еротиик критерии.

Критериите ее оцеииш : точки. кптп мекоииелииит общ брой тонки по иеиики критерии е те
Микеииелииитброй тонки зи цееки критерии ее ршпрсделп по лркшели . иетири ррццишд на

оценяване

Постигмтото кдцеетрр ее „предели нрез критици оценка. които ое формирц и сбора от
получените точки по иинки критерии.

Креииш оценки на поститидютр името може де е ек следните количеотши и Качествени

рдцикцтц;

тттлииие , при крвйиа ощнкв от 91 да ню тпчки;

добро - ттри крцйнв пиеш и за до 90шчки:

щовоцтепно - при крайна ццеикдт 46 до 55 точки;

иепдощтително, при иркитти оцеиие да 45 тоитти рклюиителщр.

Свмопцснипипп ее лроееждл ло процедури, утвърдени ттт директори съответно от
ръководителя на институциите.

По всеки критерии се ризрцботрд процедури. които ешржд предмет и цел; ииетруиетшриуи;
вписани: ип технологията нц праеешне, вид- на дцкщшелтении мтрим (спре-кр.

кпкгрптп кдрте. протоколи. дьирооиицл. иикети и други); иеиииите ин обрабтвние ми

доказатеппвенип материи.; режима ц. ерироиение и защип ттд информцциш; опоюриоетте
ни Липан.



За про-щит стипендии: комисия-д по нчепюю изготц тдишеи доимд. който
включи: цел и. сшооцеишит, иифорищид за външни-п и пгрешиш срш. в която
функционира инптуципв прв периоди на имоошниявит; риулпти и нюанси-„ит.
ери-ищци: „ оценките по кртрит с предходния период ил сдмосцеияиис; анализ на
получите рпушти; понижения »: добри пелдтгичвскипрапики; резултати от оценяваигю,
иужшши сеи подобрение, и предвижи:;. харигирдщи мерки и дейности

Към доклш меж: „. :: прилвт графики. „миии. !:птиггическн информация и другииифорищиоиии мвтсринли. дошли от сшооцснлшт се упържлщ и директор: преди
крал на уцебнт юдииа.


