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УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

В ДЕТСКА ГРАДИНА Хо7 „ДЕТЕЛИНА“

ПО НАРЕДБА Х216/08.12.2016 година



СЪЩНОСТ, ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В

ИНСТИТУЦЯТА

1. Същност и принципи на управлението на качеството в
институцията

Съгласно чл. 3, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба М 16 от 08.12.2010 г.

качество на образованието е степента на съответствие на предоставяните

публичнио бразователни услуги с нормативните изисквания (закони,

държавните>образователни стандарти и други юридически актове);

Очакванията на гражданите и потребителите на образователните услуги

(ученици, родители, работодатели), Очакванията на другиза интересовани

страни.
На основание чл. 8 от Наредба Хе 16 от 08.12.2016 г.ичл. 263 , ал. 1, т.| от

ЗПУО училищата разработват Стратегия за развитие на детската градина в

следващите 4 години и като част от нея система за управление на качеството

/СУК/ при спазване на държавните образователни изисквания и на

действащото законодателство. Правилата за прилагането на СУКсе определя в

правилника за дейността на обучаващата институция.

В чл.5 от НаредбаМе 16 от 08.12.2016 г. са посочени принципите за

осигуряване на качеството, „изискванията към  иНсТИТУЦИИТЕ|за

усъвършенстване на процесите за управление на качеството, показателите,

условията и редът за измерване на постигнатото качество, образование и

обучение се осигурява чрез управление на процеса на развитие на

институцията, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите,

оценяване и внасяне на подобрения в работата й, при спазване на следните

принципи:

- целенасоченост към постигане на високи резултати в сферата на

образованието;

- ефикасност и ефективност при ползване на ресурсите,

е ясно разпределение на отговорностите на всички участници в

образователния процес за постигане на целите на институцията,



- удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите

заинтересовани лица,

- приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри

практики;

- непрекъснатост, прозрачност, демократичност и социален диалог,

- автономия и самоуправление,

- ангажираност и сътрудничество между участниците в процеса.

В контекста на разпоредбите на ЗПУО и Наредбата, разработената в

СУК спомага за постигане на следните основни резултати:

1. Предоставяне на образование с гарантирано качество, максимално

съобразено с потребностите, изискванията и очакванията на глобализиращия

се национални и европейски изисквания и на заинтересованите страни.

Д: Продуктивна ангажираност на персонала и партньорите на детската

градина в дейностите по осигуряване на качеството на образователния процес.

з Публичност на предлаганите услуги и прозрачност на дейността на

детската градина за децата, партньорите, обществеността, националните и

международни институции.

Основна цел на политиката към настоящия момент се успешното

внедряване на разработената СУК.

СУК е съвкупност от взаимосвързани действия и мерки за постигане,

поддържане и развиване на качеството на предоставяното образование и

резултатите от него, в съответствие с Държавните образователни изисквания и

в съответствие с действащото законодателство. Очакването е в процеса на

внедряването да се утвърди като действен инструмент за ефективен

мениджмънт на качеството и спазване на демократичните принципи на

управлениев следните направления:

е Точно и ясно определяне на политиката по осигуряване на качеството на

образователния процес,

е Планиране на конкретни и измерими цели в краткосрочен и

средносрочен аспект,



е Ефикасност и ефективност при осигуряване и ползване на ресурсите за

постигане на целите;

е Отчитане постигането на целите въз основа на обективни критерии и

показатели;

е Своевременно провеждане на адекватни коригиращи мерки и действия

при необходимост;

е Идентифициране, прилагане и развитие на добри практики,

е Ангажиране на всички участници в обучението в процеса на

осигуряване на качеството, чрез конкретни дейности, задачи и

отговорности;

е Осигуряване на прозрачност и социален диалог.

По този начин се определя рамката, механизмите и единен общ подход

за управление на качеството, съобразно динамично променящата се

оперативна среда - пазар на труда, икономически, технологични, социални и

индивидуални фактори и се създава възможност за непрекъснато развитие на

политиката в това направление и постигане на устойчив успех в работата на

детската градина.

П. Основни цели на политиката по управление на качеството

на образованието

Реализирането на политиката по осигуряване на качеството на

предоставяните образователни услуги и организационното развитие на

детските градини и училищата включва изпълнение на следните основни цели.

+. Предоставяне на>образование, максимално съобразено с

актуалните потребности на децата, изискванията, нуждите и очакванията на

заинтересованите страни за подобряване на индивидуалния напредък на всяко

дете и ученик, по отношение на неговите образователни резултати,

1.1. Провеждане на проучвания и анализи на потребностите на децата,

1.2. Проучване на изискванията, очакванията и нагласите на

родителите и децата преди началото на учебната година,



13. Изготвяне/актуализиране на учебните планове и програми в

съответствие с резултатите по т.1.1., т.1 2. и добрите практики в образованието,

1.4. Осигуряване на>модерна>материално-техническа база>за

провеждане на образованието,

1.5. Прилагане на свропейските инструменти в образование и

обучение - Европейска квалификационна рамка и т.н.,

1.6. Предлагане на образователни услуги в разнообразни форми;

1.7. Предлагане на услуги, свързани с признаване и кредитиране на

знания и умения, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

2. Прилагане на компетентен подход и професионализъм при

провеждане на образователния процес.

2.1.Законосъобразност от гледна точка>на нормативната база и

процедури, касаещи образованието;

2.2.Осигуряване на адекватна научна и информационна осигуреност

на процеса на образователния процес,

2.3 Подбор на висококвалифицирани преподаватели и консултанти

със знания и умения в областта на новите технологии, материали и тенденции

в съответната област и опит за работа с деца;

2.4.Прилагане на съвременни и активни методи и техники на

обучение (техники за групова работа - индивидуални задачи, учебни проекти и

др.) и учебно-технически средства, позволяващи развитие на творческото

мислене и активиране на самостоятелната изява на обучаваните лица,

Ш. Управление на качеството

Управлението на качеството е непрекъснат процес на въздействие върху

факторите и условията, от които зависи качеството на образованието и

резултатите от него. Усъвършенстването на процесите на управление на

качеството се постига при спазване на следните изисквания.

1. Да се подобрява работнатасреда чрез:



а) прилагане на механизми за адаптиране на децата към средата на

институцията;

6) осигуряване на достъпна архитектурна среда,
в) модернизиране на материално-техническата база и обновяване на

информационната инфраструктура,

г) развитие на организационната култура в институцията,

2. Да се осигурява развитие на персонала чрез:

а) подобряване на възможностите за допълнителна и продължаващата

квалификация на преподавателите по специалността и мотиви за подобряване

на тяхната иновационна култура и личностна ефективност,

6) изграждане на култура за осигуряване на качеството,

в) създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в институцията;

г) повишаване на ефективността на административното обслужване;

д) повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в

процеса на обучението,

3. Да се подобряват резултатите от образователния процес чрез:

а) повишаване на мотивацията,

6) повишаване на дела на успешно завършилите институцията,

в) създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове;

4. Да се подобрява взаимодействието с местната общност, със

социалните партньори, работодателските организации, университетите и други

заинтересовани страни чрез:
|

а) разширяване на възможностите за практическо обучение на новопостъпили

учители в реална среда;
6) проучване и прилагане на добри практики на сродни институции,

в) подобряване на възможностите за достъп до информация на родителите;

г) информиране на общността и за интересованите страни за добрите

практики и постиженията на институцията в областта на осигуряване на

качеството на образователния процес,

д) участиев проекти, свързани с повишаване на качеството на обучението.



МЕРКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТОВ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

| Области на оценяване на качеството на образование и обучение:

1 “Управление на институцията - ефективно разпределяне,
използване и управление на ресурсите за повишаване на

качеството на образование,
4. Образователен процес - обучение, възпитание и

социализация,
3. Взаимодействие на всички заинтересовани страни на

местно и регионално равнище.
П. Правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на

качеството - те се групират в следните направления:
т, Правомощията на участниците във вътрешната система

за осигуряване на качеството.
и. Взаимодействието на институцията със социалните

партньори и другите заинтересовани страни за осигуряване на

качеството.
ш. Реда за“организиране пи провеждане9на

самооценяването.
4. Реда и начина за съхранение на документите от

проведеното самооценяване.
5, Начина за информиране на>обществеността>за

получените>резултати от>проведеното самооценяване в

обучаващата институция. Правомощията на участниците във

вътрешната система за осигуряване на качеството включват.
1. Подобряване на работната среда и достъпа до образование и

обучение чрез:
а) прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към средата на

институцията - публичност и популяризиране на предлаганото
образование и съдържанието му:

- издаване на вестник,
- използване на електронни и информационни

средства, (

- изготвяне на брошури, рекламни материали и др.,
- поддържане на динамичен сайт за учебната

година (с архивиране на предходните и опции за обучение и

оценяване онлайн);
6) осигуряване на достъпна архитектурна среда,
в) модернизиране на материално-техническата база и обновяване на

информационната инфраструктура:
- непрекъснато|подобряване на4наличната

материално-техническа база за обучение и максималното
използване,



-“осигуряване на>необходимите>условия и

съоръжения за развиване на различни видове спорт,

г) развитие на организационната култура в институцията.

- запознаване на родителите с организационната структура на

детската градина,
- наличие на високо ниво на административно обслужване,

което да позволява бърз и надежден достъп до информация.
2. Осигуряване на развитие на персонала чрез:

а) подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща

квалификация на учителите, за подобряване на тяхната иновационна

култура и личностна ефективност, както и стимулиране за участие в

различни форми на допълнително и продължаващо обучение,

6) осигуряване на възможност и мотивиране на по-голям брой учители да

участват в различни проекти по национални и международни програми,

-поддържане на изградената вътрешна система за осигуряване

на качеството (отчитат се резултати, на основание на които се правят

анализи и изводи и се формулират предложения до ръководството на

детската градина за повишаване на качеството);
- създаване на механизъм за вътрешен мониторинг и контрол

на качеството;
- създаване на механизъм за информиране и консултиране за

кариерното развитие,
-“осигуряване на условия за интерактивно обучение,

г) създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в

институцията,
д) повишаване на ефективността на административното обслужване,
е) повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в

процеса на образование и обучение.
3. Подобряване на резултатите от образованието чрез:

31 Повишаване на мотивацията на децата:
->чрез използване на разнообразни методи на преподаване и за

проверка на знанията и уменията на децата,
- точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на

знанията, уменията и компетентностите и информираността на децата за

тях;
- създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни

рискове.



32. Подобряването на взаимодействието с местната общност, със

социалните партньори, работодателски организации, университети и

други заинтересовани страни да се осъществява чрез:
а) активно участие на ДГ в процеса на взаимодействие с всички

заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване

на качеството на образованието, за модернизиране на материално-

техническата база на детската градина и др.,
6) съдействие на училищното настоятелство в осигуряването на

допълнителни финансови и материални средства, да подпомагаи участва

в дейности, организирани от детската градина, да подпомага социално
слаби деца,
в) проучване и прилагане на добри практики на сродни институции,
г) подобряване на възможностите за достъп ДО информация на

участниците в образованието и обучението:
-“поддържане на информационния кът с учебните планове,

посочени са сайтовете, от които родителите могат да се запознаят с ДОС

- наличност на информацията за учебната документация в сайта на

детската градина,
-“информиране и мотивиране на родителите за участие,

организиране и провеждане в планирани допълнителни дейности,

д) информиране на общността и заинтересованите страни за добрите

практики и постиженията на институцията в обласгга на осигуряване на

качеството на образованието,
е) планиране и участие в проекти и програми (институционални,
национални, европейски, други международни), свързани с повишаване

на качеството на образованието и обучението.

Жо по|Дейности за постигане на целите от Отговорни лица и срокове за

ред стратегията за развитие на институцията двугодишния
:

период

1. Област
Достъп до образование

1.1.|Публичност и популяризиране на Директор

предлаганото образование и Срок постоянен

съдържанието му.
1.2.|Осигурява достъпна архитектурна среда Директор

Срок постоянен

13.|Наличие на модерна материално - Директор
техническа база за обучение / кабинети Срок постоянен

учебни материали, спални помещения и

др./ в съответствия с изискванията на
ДОС.

1.4.|Предлагане на обучение на допълнителни Директор
дейности /чужд език, танци, спорт и др./|Педагогически съвет

Срок постоянен
1.55.|Равнище на административно Директор



обслужване Гл. учител
Срок постоянен

1.6.|Осигуряване на възможност за Директор
възпитаване на деца в съответствие с Педагогически съвет

държавните образователни стандарти. Срок постоянен

1.7.|Относителен дял на децата от уязвими Директор

групи, спрямо общия брой деца. Педагогически съвет
Срок постоянен

1.8.|Организация на предучилищното Директор
възпитание и подготовка, осигуряване на|Гл. учител
качествена подготовка на децатаза Педагогически съвет

постъпване в училище. Срок постоянен

2. Област:
Придобиване на степен на образование
и квалификация на учителите

2.1.|Функционираща вътрешна системаза Директор
повишаване на качеството на обучението|Срок постоянен

и подготовката в детската градина
2.2.|Създаден механизъм за ранно Директор

предупреждение за различни рискове Срок постоянен

2.3.|Създаден механизъм за вътрешен Директор

мониторинг и контрол на качеството Работна група по качеството
Срок до 07.07.2022г.

2.4.|Проведено изследване на постигнатото Директор
качество чрез самооценяване. Работна група по качеството

Срок постоянен

2.5.|Осигурен дял на информиране и Директор
консултираните учители за кариерно Педагогически съвет

развитие от общия брой Фо. Срок постоянен

2.6.|Осигурен преподавателски състав с Директор
квалификация, съответстващана Срок постоянен
изискванията към обучаващите,
определени в ДОС за придобиване на
квалификация.

2.7.|Осигуряване условия за интерактивно Директор
обучение. Педагогически съвет

Срок постоянен

28.|Относителен дял на учителите, участвали|Директор
в различни форми на допълнително и Педагогически съвет

продължително обучение от общия брой Срок постоянен

учители Фо.

2.9.|Относителен дял на деца участващи в Директор
допълнителни дейности - Фо Педагогически съвет

Срок постоянен

2.10.|Организация на предучилищното Директор
възпитание и подготовка, осигуряваща Педагогически съвет

качествена подготовка на деца за Срок постоянен
постъпване в училище.

2.11.|Извършва се установяване на входно Директор
ниво на знанията, уменията и Педагогически съвет



отношенията на децата по образователни|Срок до 01.10.

направления.
2.12.|Организация и планиране на основни Директор

ситуации Педагогически съвет
Срок постоянен

2.13.|Дейности на училищното настоятелство Директор
Педагогически съвет
Срок постоянен

2.14.|Педагогическо взаимодействие „детска Директор

градина - семейство“ Педагогически съвет
Срок постоянен

2:15.|Педагогическо взаимодействие с всички|Директор

заинтересовани страни на месно и Педагогически съвет

регионално равнище Срок постоянен

КА Област:
Постъпване на децата в училище

за.|Относителен дял на децата продължили в|Директор

училище от общия брой завършили 0 Педагогически съвет
Срок до 07.07.

Забележка:
Срок за изпълнение на мерките за повишаване на качеството на

образованието - постоянен
Ред за организиране и провеждане на самооценяването -- провежда се в

периода от 2021 гдо 2022 г.
Ред и начин

Мерките за повишаване на качеството на образованието в Детска

градина Хо 7 „Детелина“ са приети на заседание на педагогическия съвет

с Протокол Хо 1/16.09.2021 г.

за съхраняване на документите от проведеното
самооценяване -- след приключване му, материалите се съхраняват в

деловодството на ДГ по установения ред и законово-определенсрок.


