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Предвид мерките за намаляване на риска от разпространение COVID – 19 в
Детска градина №169 „Коледарче“, гр. София, район Красна поляна, община Столична,
обл. София-град се проведе комбинирана инспекция. При този модел в същинския етап
наблюдението на педагогически ситуации и на детската градина се осъществиха
присъствено от инспектиращия екип в образователната институция. Структурираните
срещи се проведоха в електронна среда след завръщане от посещението на място.
Подготвителният и заключителният етап протичат изцяло в електронна среда.
Инспектирани са две области: „Образователен процес“ и „Управление на
институцията“. Инспектирането се извърши при спазване изискванията на Наредба №
15 от 8 декември 2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата,
критериите и индикаторите за инспектиране.
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1. Портфолио на детската градина:
1.1. Данни за Детска градина №169 „Коледарче“:
Детска градина №169 „Коледарче“, гр. София е общинска детска градина, в
която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават 173 деца, като 6 от тях са със
специални образователни потребности. Разпределени са в шест групи при целодневна
организация.
В детската градина се прилага системата на делегирания бюджет. Утвърденият
бюджет на институцията за годината е 661 643 лева. В размер на 2 594 лева са
осигурени допълнителни средства по проекти и програми. Не са осигурени собствени
приходи по чл. 293, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО).
За подобряване на физическата среда за предходната учебна година са
изразходени средства за ремонтни дейности (саниране на сградата, подмяна на
осветителни тела, балатум, латекс, строителни материали и др.) в размер на 72 443 лв.
През 2020 г. са закупени дидактически материали и оборудване от бюджета на детската
градина, както и интерактивни дисплеи в размер на 27 556 лв.
Планирани са средства за настоящата година в размер на 8 892 лв. за текущи
ремонти на санитарните помещения.
Към

детската

градина

е

сформиран

обществен

съвет.

Регистрираното

настоятелство не проявява активност. Институцията има установени партньорства със
заинтересовани страни, свързани с проблемите на образованието.
В детската градина се използва електронен дневник.
1.2. Деца:
В състезания и конкурси взимат участие 0,3% от децата на Детска градина
“Коледарче”, но нямат високи постижения. Включват се в инициативи и тържества на
детската градина, читалището и общината.
Не са идентифицирани деца, подлежащи на задължително предучилищно
образование, които са необхванати, отпаднали или застрашени от отпадане.
Организирани са допълнителни дейности: модерни танци, народни танци, вокално
пеене, футбол, английски език, френски език.
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В детската градина се отбелязват различни празници (Коледа, Банго Васил (пет деца
са от ромски етнически произход), Цветница и др.) и бележити дати от историята на
България, провеждат се тържества, свързани с различните сезони.
1.3. Данни за персонала:
Образователният процес в Детска градина №169 „Коледарче“ се осъществява от
14 педагогически специалисти, от които един директор, 12 учители и 1 учител по
музика. Непедагогическият персонал се състои от 15 души, в т.ч. „счетоводител“,
„завеждащ административна служба“, „касиер-домакин“, „готвач“, „помощник-готвач“,
„общ работник“ и „помощник-възпитател“.
Десет педагогически специалисти притежават образователно-квалификационна
степен

„магистър“,

трима

притежават

образователно-квалификационна

степен

„бакалавър“, а един е със средно образование.
Тринадесет от педагогическите специалисти притежават професионалноквалификационни степени (ПКС). Разпределението на квалификационния статус на
педагогическите специалисти е следното: четирима са с втора ПКС, осем с четвърта
ПКС, един с пета ПКС, един е без професионално-квалификационна степен. Един от
педагогическите специалисти е на възраст под 30 години, Трима от педагогическите
специалисти са на възраст между 31 и 40 години, четирима са на възраст между 41 и 50
години, пет са на възраст между 51 и 60 години, а двама педагогически специалисти са
над 61 години.
Двама от педагогически специалисти са преминали обучение за ранното оценяване
на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения.
1.4. Фактори на външната среда, които влияят върху качеството на
образованието, предоставяно от Детска градина „Коледарче“;
При извършване на инспектирането се отчита влиянието на външната среда, в
която функционира образователната институция. Благоприятни фактори на средата са:
Икономическите фактори: В района се регистрира висока трудова заетост и
висок жизнен стандарт.
Социалните фактори: Социалният статус и стандарт на живот в семействата на
децата са високи, което е предпоставка родителите да подпомагат дейности и
инициативи, организирани от детската градина.
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Технологични фактори: Очакванията и нагласите на родителите към използване на
дигитални технологии в детската градина са високи висока, изградена е технологична
инфраструктура.
Не са отчетени фактори с неблагоприятно въздействие върху качеството на
образованието, предоставяно от детската градина.
2. Осъществени дейности по време на инспекцията
2.1.

Дейности в подготвителния етап

Инспекцията в Детска градина №169 „Коледарче“ се извърши съгласно Заповед №
РД-08-39/25.02.2021 г. на директора на Националния инспекторат по образованието и
план-графика за на дейностите. Планът за провеждане на същинския етап е обсъден
между ръководителя на инспектиращия екип и директора на детската градина.
Екипът за управление на детската градина оказа пълно съдействие по време на
присъствието на инспектиращия екип на място в институцията, както и при
провеждането на срещите в електронна среда.
Инспектиращият екип проучи и анализира документите на детската градина,
статистическите

данни,

информацията

на

директора,

осъществи

преглед

на

портфолиото на институцията.
Всички необходими за набиране и анализ на информация документи на детската
градина според Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба №10 за
организация на дейностите в училищното образование и Наредбата за приобщаващото
образование и Указание „Готови за инспекция“ бяха предоставени в Електронната
система за управление на инспектирането (ЕСУИ) и на интернет страницата на
детската градина (www.koledarche.com).
Подготвителният етап на инспекцията включваше организиране и попълване на
въпросници от директор, педагогически специалисти и родители, които са анализирани
от инспектиращия екип:
въпросник за директор – попълнен от директор;
• въпросник за учители – попълнен от 13 педагогически специалисти (от 13
педагогически специалисти);
• въпросник за родители – попълнен от 47 родители (от 173 родители).
Активността на педагогическите специалисти е най-висока (100% ). Отговорили са
27,16% от родителите. Не е спазено изискването за 50% попълнени въпросници от
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родителите като участниците в образователния процес съгласно указание „Готови за
инспекция“. Директорът също е попълнил въпросник.
За област „Образователен процес“ най-висока степен на изпълнение са дали
педагогическите специалисти – 97%, директорът посочва – 93%. Най-ниска е оценката
на родителите – 77%.
За област „Управление на институцията“ най-висока е оценката на педагогическите
специалисти – 95%, следвана от оценката на директора – 87% и на родителите – 75%.
Анализът на въпросниците показва синхрон на мненията и в двете области на
инспектиране. Най-критични са родителите, а най-удовлетворени са педагогическите
специалисти. Резултатите от самооценката на директора в двете области са близки.
Дейности в същинския етап

2.2.

Наблюдение на детската градина чрез обход на помещенията и наблюдение на
цялостната институционална среда
Детската градина се помещава в двуетажна раздвижена и функционална сграда.
За всяка една група е оформено пространство, което в разпределението си
включва занималня, спалня, сервизни помещения. Всички занимални са функционални,
оборудвани с четири интерактивни дисплеи (за две занимални не са налични),
касетофони, дидактични пособия, кътове за игра на децата. Сервизните помещения за
децата са добре поддържани и съобразени със санитарните изисквания, а три от тях не
са ремонтирани. Разливните помещения разполагат със стерилизатор и съдомиялна.
Спалните помещения са обзаведени с подходящи и достатъчно на брой детски легла.
Административната част е модернизирана и функционална и включва
директорски кабинет, стая на ЗАС, методичен кабинет, архив. В детската градина е
обособен здравен кабинет и стая за престой на деца със съмнения за COVID-19,
разполага със спешен шкаф и е назначена медицинска сестра. Функционира кабинет на
ресурсния учител, който работи по график с децата със СОП.
Физкултурният салон е оборудван с подходящи преносими спортни съоръжения,
като в същото помещение е обособен и музикален салон. В коридор на първия етаж е
обособена библиотека, а кътове с книги има във всяка група. Оборудвана е стая за
жената с баня и тоалетна. Кухненският блок е изграден и оборудван с подходяща
техника и посуда за приготвяне на храна за децата. Към него са обособени складови и
хладилни помещения за различните видове продукти. Част от пералното помещение е
обособено като гардеробна за богатият фонд от детски костюми, а в останалата се
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помещават пералня и модерна гладачна техника. Детската градина се отоплява
централно чрез парна инсталация.
На входовете на детската градина са обособени родителски информационни
табла. Изложени са седмичната програма на педагогическите ситуации и седмично
меню.
Охраната на детската градина се осъществява чрез жива охрана, видео
наблюдение на дворните пространства и СОТ в извънработно време.
Дворът на детската градина е разпределен в зони за игра за всяка група, като има
пясъчници, клатушки, пързалки, пейки, но е необходимо обновяване чрез безопасни
настилки. Обособен е съвременен и модернизиран кът за обучение по безопасност на
движение по пътищата. Изградено е опитно поле за занимания на децата, поставени са
къщички за птици.
Растителността в детската градина е разнообразна и много добре поддържана.
Външното пространство е осветено чрез изградено енергоспестяващо осветление.
Оградата на детската градина не позволява нерегламентирано влизане.
Наблюдения на педагогически ситуации
Педагогическа ситуация по образователно направление „Околен свят“ в IV „а“
група „Детелина“
Тема „Хората, които се грижат за нашето здраве“
В педагогическата ситуация присъстваха 19 от 32 деца в групата (59,38%).
Учителят спазваше планирания методически ход на педагогическата ситуация за
постигне на образователните и възпитателните цели. Структурираната педагогическа
ситуация, съдържаща въвеждане в темата, основна и заключителна част, като
времетраенето на отделните части е съобразено с груповата динамика. Бяха
представени водещите цели на образователната ситуация – запознаване с труда на
медицинските работници – лекар, зъболекар, медицинска сестра; разпознаване на
състояние на здраве и болест; правила за здравословен начин на живот и здравословен
дневен режим. В хода на ситуацията се включи и медицинската сестра на детската
градина, която разказа за спецификата на своята работа. Учителят беше подготвил
богат дидактичен материал – табла с фотоси на различни професии, мултимедийна
презентация, лекарска чанта, лекарствени продукти, лекарска слушалка и т. н. Децата
проявяваха активност по време на цялата ситуация и демонстрираха знания по темата
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за здравето и професионалните профили на медицинските работници. Бяха насърчавани
да отговарят с пълни изречения на зададените въпроси, като при нужда учителката ги
подпомагаше в отговорите. Дете, което не проявяваше интерес към дейността беше
насърчено от учителката да отговори на задача на интерактивният дисплей, което го
активира отново да участва в работата на групата. На дете със СОП беше осигурена
подкрепа от помощник-възпитателя, като в определен момент учителката му даде
дидактична игра, към която проявява интерес и не беше нарушена дисциплината в
групата. ИКТ ресурси бяха целесъобразно използвани, като се редуваха дейности на
интерактивния дисплей, табло с фотоси и други дидактични материали. Бяха
реализирани връзки с български език и литература, математика и изобразително
изкуство. Използваните методи и подходи бяха подходящи за постигане на
образователната задача и формирането на езикови и социални компетентности у
децата. В заключителната част учителят направи преценка на ситуацията, но не даде
възможност на децата за самооценка. Не бяха използвани в оптимална степен
възможностите на физическата среда.
Педагогическа ситуация по образователно направление „Математика“ в III група
„Слънце“
Тема „Броене и сравняване да осем“
В педагогическата ситуация присъстваха 26 от 30 деца в групата (87%).
Педагогическата ситуация е структурирана, въвежда се темата, основната и
заключителната част, като времетраенето на отделните части е съобразено с
възрастовите особености на децата. Учителката започва ситуацията с преброяване на
балони, изобразени в познавателните книжки. Индивидуалната работа на децата на
интерактивния дисплей бяха целесъобразно използвани, като се разменяха със задачи
от познавателните книжки. В интерактивния модул

към темата са включени

разнообразни задания с илюстрации за изпълнението, за които са необходими
наблюдателност и добра концентрация у децата. Основната част на ситуацията започва
с преброяване на обекти в групи, в които се съдържат три, четири, пет и шест предмета.
На екрана децата определят броя на предметите на всяка група и показват правилното
число. Учителят и децата броят хорово от 1 до 7 и обратно. Премина се плавно към
темата за числата до 8. На интерактивната дъска е подредена редица от предмети
„купички“. Дете, изявило желание да работи самостоятелно подрежда числовата редица
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от 1 до 8, като във всяка изобразена на екрана купичка поставя поредната цифра.
Темпът на работа е съобразен на целта на ситуацията, тонът на общуване с децата е
спокоен. Учителят използва терминология, свързана с образователното съдържание за
тази възраст, но не изисква от децата

използване на терминология свързана с

направлението математика, подходящо за възрастовата група. Децата бяха активни и
демонстрираха знания, свързани с разпознаване на числото 8 и цифрата му. Бяха
реализирани

връзки

с

образователните

направления

музика,

околен

свят

и

изобразително изкуство. Използваните методи и подходи бяха успешно подбрани за
постигане на очакваните резултати. В заключителната част учителката не осигури
условия за самооценка на децата. Направи преценка, свързана с изпълнение на целта и
задачите на ситуацията. Децата демонстрираха поведенческа ангажираност и
дисциплина.
Педагогическа ситуация по образователно направление „Български език и
литература“ в IV „б“ група „Мики Маус“
Тема „Определяне на звук „с“ в думата“
В педагогическата ситуация присъстваха 15 деца от 30 (50 % от общия брой в
групата)
Педагогическата ситуация бе добре структурирана – ясна и обоснована.
Разпределението на времето между отделните компоненти бе съобразено със
съдържанието и обема на образователното съдържание, както и с възможностите на
децата.

Наблюдаваше

се

фронтална,

индивидуална,

групова

организация

на

педагогическото взаимодействие чрез съчетаване на словесни, нагледни и практически
методи на преподаване, осигуряващи постигането на очакваните резултати и
формиране на ключови компетентности.
Чрез подвижна игра, свързана с безопасност на движението беше извършено
въведението в темата на звук „с“. Учителят успява да мотивира децата да участват
активно и да изразят свободно отношението си към художествените произведения
(гатанки, стихотворения) и към постъпките на героите в тях. Говорейки с подходяща
сила и интонация, спазвайки нормите на българския книжовен език, учителят
акцентираше върху възприемането и разбирането на текста и илюстрацията на
литературното произведение, като изискваше и от децата в отговорите им същото. Чрез
използване от учителя на интерактивен дисплей, както и от децата в педагогическото
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взаимодействие се изведе на преден план комплексната реализация на речевото
развитие от възрастовата група.
Учителят прилагаше иновативни педагогически методи и форми за преподаване
и усвояване на знания, използваше миналия опит за надграждане, включваше
компоненти с възпитателно въздействие, работеше за изграждане на връзки между
образователните направления. Провеждаше ефективна диференцирана работа с дете
със специални образователни потребности.
Дейностите по образователното направление бяха подчинени на поставените
цели и са съобразени с индивидуалните възможности и потребности на децата. В
уводната част на педагогическата ситуация – детайлно описание на предвидените
дейности, в същинската част – работа с интерактивния дисплей (с което се развиха
умения за решаване на практическа задача). Възложените задачи затвърдиха
придобитите знания и задълбочиха разбирането на образователното съдържание.
Осигурена бе индивидуална работа за всяко дете – изписване, възпроизвеждане на
линии, на елемент по пунктир чрез която се осъществи една от поставените цели –
развитие на фината моторика. Учителят поощряваше децата при изпълнението на
поставените задачи, даваше обратна връзка за постигнатите резултати.
Във времевата рамка на педагогическата ситуация децата демонстрираха
ангажираност, самодисциплина, бяха мотивирани и креативни. Не се наблюдава екипна
работа.
Имаше нарушение на атмосферата на педагогическата ситуация от звънене на
телефон на персонала.
Провеждане на срещи
Среща с родители
На срещата присъстваха 12 родители на деца от I до IV възрастова група. Не
присъстваха представители на обществения съвет.
Родителите споделиха, че учителите успяват да приобщят децата им и те да
посещават с интерес детската градина. Изразиха удовлетвореност от това, че децата им
споделят за наученото в детската градина и общуването си там. Така родителите
получават информация за дейностите, изработеното в основните и допълнителните
форми на педагогическото взаимодействие, получените нови знания. Според тях
учителите работят за формиране у децата им на отговорност за действията и
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решенията, които предприемат и вземат, като посочиха примери, че те непрекъснатото
използват уважителните думи „благодаря“, „моля“, „извинявай“ и имат. Мотивираха се
с това, че виждат напредъка на децата си чрез изработените материали, които донасят
вкъщи и събират в албуми, участието им във възпроизвеждане на обичаи, тържества за
празници, отбелязване на ден на майката. Майка на дете от IV група отговори, че често
учителите поставят задачи на децата да издирят нещо или да донесат някакви природни
материали от вкъщи, като проследяват какво са разбрали децата от задачата, как са я
представили на родителите и как са я изпълнили. Според родителите това е много
важно, особено за децата, на които предстои да бъдат ученици през следващата учебна
година и трябва да се научат на отговорност.
Според родителите отбелязването на националните празници и значими събития
допринасят за изграждане на добродетели у децата им, за формиране на отношение към
националните ценности, което създава предпоставки да се развият като активни
граждани на обществото. Децата много се вълнуват особено когато са подготвяли
празника за Васил Левски и за Трети март – разказвали са вкъщи, казвали са стихчета,
знаят песни. За да споделят и с другите родители празника, който са подготвили децата
и учителите в групата са направили видеозаснемане, което е качено във фейсбук
групата. Майка на дете от III група сподели, че техните деца са събирали различни
материали – снимки, книжки и са направили табло за Васил Левски.
Предвид спецификата на възрастта на децата и възможността за създаване на
различни конфликтни ситуации между тях, родител на дете от IV група споделя, че
децата често по детски попадат в конфликтни ситуации, но учителите с много такт ги
карат да осмислят действията си, да анализират поведението си и да се извинят на
другарчето си, което е много важно.
Родителите разказаха, че се осъществяват съвместни инициативи с читалище
„Св. Св. Кирил и Методий“ и децата участват в тържествата. Осъществили са изнесени
педагогически ситуации в Националния исторически музей, а някои педагогически
ситуации се провеждат в парка.
Инспектиращият екип не получи информация за разпределението на остатъка от
бюджета в края на годината поради отсъствието на представител на обществения съвет.
Родителите споделиха, че комуникацията с тях се осъществява по време на
провежданите родителски срещи, но имат и ежедневна връзка с учителите при
11

приемането и изпращането на децата. Комуникират и чрез затворени Facebook групи,
както и винаги, когато се наложи чрез телефонни разговори.
Родителите са удовлетворени от доброто отношение на целия персонал и
директора, храненето, осигуреността на материали и обучението на децата.
Майка на дете със специални образователни потребности сподели, че
благодарение на общите усилия и грижи на екипа на детската градина, детето ѝ има
желание да посещава градината, да общува с децата, да участва в дейностите, че има
приятели. Изрази благодарност за спокойната среда и много доброто взаимодействие
между всички. Майка на дете от I група сподели, че нейната дъщеря бързо се е
адаптирала, и че в началото учителите са посрещали всяко дете, дори извън групата, а
ако има разстроено детенце учителите винаги намират начин да го приласкаят и
успокоят. Получават винаги обратна информация – как са се чувствали децата през
деня, какво са правили и сега, няколко месеца по-късно всички деца ходят с желание
заради топлината, с която ги посрещат всички служители от детската градина – от
директорката до жената от охраната.
Според родител на дете от втора група физическата среда донякъде е достъпна и
безопасна. Според него плочките на двора биха могли да се заменят с по-безопасна
настилка. Майка на дете от I група сподели, че би било добре да се помисли за
цялостно облагородяване на двора, като се монтират модерни съоръжения за игра.
В детската градина е изградено настоятелство, но не осъществява дейности.
Удовлетвореността им от образователния процес и управлението на институцията е
във висока степен и се затрудняват да определят препоръки за подобряване.
Среща с педагогически специалисти
На срещата присъстваха тринадесет педагогически специалисти от детската
градина.
Осъществява се обща подкрепа чрез провеждане на консултации с децата, които
имат затруднения в обучението. Работи се в малки групи и индивидуално. В детската
градина се извършен скрининг за идентифициране на деца с обучителни затруднения от
двамата обучени педагогически специалисти. Учителите работят екипно при обсъждане
и набелязване на дейностите за обща подкрепа, а за реализиране им получават подкрепа
от родителите.
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Педагогическите специалисти отчитат напредъка на децата чрез проследяване на
детското развитие в началото и в края на учебното време за съответната учебната
година. Използват се стандартизирани тестове, които са в познавателните книжки.
Необходимите мерки към тези деца, които се затрудняват в работата, се обсъждат
между двамата учители на групата. Резултатите се отразяват в детско портфолио. При
планирането на мерки за напредъка на децата те обсъждат и планират конкретни мерки
за всяко дете като прилагат индивидуален и диференциран подход. Старши учител
отговори, че професионално анализират индивидуалните резултати на всяко дете и ако
децата

имат

трудности

в

определени

образователни

направления

планират

индивидуална работа. По същия начин подпомагат и деца, които имат изявени дарби.
Деца от детската градина са участвали в телевизионно предаване с музиканта Хайгашот
Агасян. Участват и в редица конкурси за детска рисунка, като често деца от детската
градина печелят наградите в инициативата „С очите си видях беда“. Имат участия в
спортни турнири. Учителят по музика сподели, че работейки с децата от всички групи
открива деца, които имат музикален талант, работи индивидуално с тях и ги насърчава.
Във връзка с интеркултурното образование подготвят празнични програми за
всички национални празници, разказват и обясняват на децата за

традициите на

различните етноси. В детската гради са записани пет деца от ромски етнически
произход. Представят се празниците Коледа, Банго Васил – говорили са с децата за
различните езици, които говорят хората, за традициите и обичаите им. Учителите
определят като изключително ефективна комуникацията с родителите. За целта се
използват различни комуникационни канали: социални мрежи, електронен дневник и
директни срещи. Родителите се отнасят с голямо доверие към учителите. Детската
градина е много активна в работата си със заинтересовани страни. Създадени са
ефективни партньорства, които подпомагат институцията и влияят положително за
нейното развитие: Педагогическите специалисти споделят, че в детската градина се
осъществяват и неформални партньорства, които са ефективни и допринасят за
подобряване на качеството в образователния процес. Налице е близко сътрудничество с
Общината. В нейно лице детската градина вижда голяма подкрепа. Работи се с
читалището. Участват в техни инициативи – конкурс за рисунка, изложби, концерти. От
културния календар на общината и в организираните събития винаги се изявяват децата
от детската градина.
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Според педагогическите специалисти в детската градина няма деца в риск от
отпадане.
Учителите са удовлетворени от подкрепата, която получават от директора на
детската градина. Съвместно обсъждат инициативите и ги прилагат на практика.
Поради това, че са малък екип, учителите изказаха мнение, че имат създадени много
добри условия за професионален диалог и съвместна работа. Споделиха, че ежедневно
обменят идеи, всички въпроси в детската градина се обсъждат в колектива, а
директорът на институцията често делегира правомощния на учителите за изпълнение
на определени задачи. Според тях всеки има своите отговорности. Част от тях са взели
участие в разработването на документите на детската градина.
Споделиха също, че реализират открити педагогически ситуации, посещават се
взаимно за обмяна на опит, но не провеждат съвместни педагогически ситуации.
Според учителите, планираните квалификационни форми са изпълнени и
придобитите компетентности се прилагат в работата. Учителите изразиха особено
удовлетворение от компетентностите, които са придобили за работа с информационни
и

комуникационни

технологии.

Според

тях

вътрешноинституционалната

квалификационна дейност също носи ползи за усъвършенстване на уменията им и
подобряване на екипността в дейността им.
Педагогическите специалисти от детската градина са удовлетворени от
образователния процес и средата, в която работят.
Среща с екип за управление
На срещата с екипа за управление присъстваха директорът и счетоводителят.
Директорът изрази мнение, че заниманията по интереси са ефективни и
допринасят за общото развитие на децата и за повишаване на качеството на
образование – възпитават се в чувство на отговорност, дисциплина, взаимопомощ.
Отчита се тяхното разнообразие и качествено реализиране. Допълнителните дейности
са много прецизно подбрани – от една страна да са интересни и полезни за децата, от
друга страна да са желани от родителите. В началото на всяка учебна година на
родителски срещи се допитват до родителите за предпочитаните от тях допълнителни
занимания и вече много години предлагат обучение по английски език – който е
необходим за ежедневието на модерният човек; по френски език – поради близостта с
гимназия за преподаване на френски език; футбол – тяхната детска градина е една от
първите в София, която предлага професионално занимание по детски футбол; вокално
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пеене – защото развива сценичната култура и желанието за себеизява на децата;
модерни танци – които спомагат за доброто общо физическо развитие на децата;
народни танци – защото искат да съхранят българските традиции. Допълнителните
дейности не затрудняват изпълнението на дневния режим, но от друга страна спестяват
много време и средства на родителите, което те оценяват. Извън тези допълнителни
дейности детската градина има традиции при организирането и провеждането на
екскурзии, ски училища, походи до Витоша и т. н. Напредъкът на децата се проследява,
като се провежда входяща и изходяща диагностика по образователни направления.
Мерките се обсъждат от екипа в групата, но няма практика да се обсъждат с други
членове на педагогическия екип.
За лесната адаптация се провеждат посещения и наблюдения в сградата на
детската градина. Всички деца, подлежащи на задължително предучилищно
образование са обхванати и не се наблюдава заплаха от отпадане на деца от
образователната система. Директорът каза, че при записването на дете в детската
градина запознава родителите с базата, за да добият обща представа за мястото, където
ще се отглежда тяхното дете, за местата за занимания, сън, игри, мястото, където ще се
научат на хигиенни навици. Използвали са адаптационен модел, при който родител на
дете е присъствал в групата в сутрешен момент от режима, но предвид настоящата
ситуация са преустановили тази практика. Когато дете има трудности при адаптирането
или има индикации за дете със специални потребности дори е имало придружаващо
лице, осигурено от родителя. Родителите знаят, че винаги могат да се свържат с
директора или с учителите от групата по специалният телефон на всяка група. През
изминалата учебна година, поради ограниченията заради COVID-19 посещения на
родителите в групата не са провеждани.
Всички резултати от анализа на изпълнението на Стратегията до 2020 г. са
отразени в новата Стратегия до 2024 г. Отчита се необходимост от осигуряване на
средства за модернизиране на дворните пространства. Директорът посочи, че са
постигнати максимални резултати и дори са реализирани дейности, които са били
наложени от нормативни изисквания – напр. осигуряването на нов хладилник, във
връзка с изискванията на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. В повече от
планираното е и осигуреното ИКТ оборудване за четири групи.
Директорът е удовлетворен от проведените обучения за използване на
интерактивните дисплеи и учителите ги прилагат на практика.
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Всички членове на екипа са наясно със задълженията си и всеки е мотивиран и
отговорен. Директорът подчерта, че един от управленските подходи, който прилага за
задържане и мотивиране на персонала е изплащането на трудови възнаграждения повисоки от нормативно определените за длъжността. Това се оценява от служителите и
те дават всичко от себе си в работата с децата. Няма текучество на персонал, а всеки,
показал потенциал и желание за развитие е бил подкрепен, включително и финансово
да повишава квалификацията си.
В детската градина се финансират дейности за осигуряване на равния достъп на
децата, осигурен е психолог, познавателни книжки за всички деца. Директорът поясни,
че много активно си партнират с училищата от района за плавната адаптация на децата
от детската градина към начален етап. Много активно си партнират и с местното
читалище, с Националния дворец на децата, със Спортното училище, което е в близост,
със СБУ.
Ръководството използва всички възможни начини за осигуряване на по-икономично
и по-ефективно използване на ресурсите. Така е осигурен интернет с по-високо
качество и по-ниска цена за нуждите на детската градина.
3. Цялостна оценка на качеството образование, предоставяното от Детска
градина №169 „Коледарче“ град София. Оценка на всяка отделна област за
инспектиране.
Цялостната независима експертна оценка на качеството на предоставяното
образование в Детска градина №169 „Коледарче“ е Добра 3,37.
Оценката на област „Образователен процес“ – Добра 3,41
Оценката на област „Управление на институцията“ – Добра 3,32.
4. Основни констатации по области и критерии
Област „Образователен процес“
Критерият „Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението“ е
оценен с максималната оценка 4,00. Оценката му е формирана от наблюдението на
педагогическите ситуации от инспектиращия екип. Всички индикатори към критерия:
„Организация

на

педагогическата

ситуация“,

„Използване

на

подходящи

и

разнообразни методи, подходи, техники и технологии на преподаване“, „Учителят
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демонстрира професионално поведение“ и „Прилагане на индивидуализиран подход“
са оценени с най-високата оценка 4,00. Степента на изпълнение на индикаторите е
между 83% и 96%. В наблюдаваните педагогически ситуации се откроява ясна
структура на педагогическите ситуации, с постигане на очакваните резултати. Обемът
им е съобразен с възможностите на децата. Съчетават се методи и подходи, които водят
до формиране на ключови компетентности. Използват се разнообразни дидактични
материали. Осигурените ИКТ ресурси се използват както от учителите, така и от
децата. Осъществяват се връзки между отделните образователни направления.
Учителите демонстрират професионално отношение и поведение.
Оценката на критерия „Ефективност на взаимодействието за личностно
развитие на децата“ е добрата – 3,00. Много добра (4,00) е оценката на индикатора
„Развитие на умения за учене“, отчетена със 75% степен на изпълнение в
наблюдаваните педагогически ситуации. Учителите мотивират във висока степен
децата да участват активно в педагогическите ситуации чрез миналия опит и знания за
усвояване на нови. Индикаторът „Развиване на умения у децата за самооценка,
самокритичност и самоусъвършенстване“ е оценен със задоволителна оценка – 2,00.
Учителите го определят във висока степен на изпълнение с 90%, родителите в срещата
с тях – със 100%. Инспектиращият екип в наблюдаваните педагогически ситуации
отчита 33% работа за развиването на уменията за самооценка, критично мислене и
взимане на решения, съобразено с възрастта на децата. Не се дава в достатъчна степен
възможност на децата да демонстрират умения за самооценка на знания, умения и опит.
Екипната работа е оценена с незадоволителна степен (1,00), тъй като в нито една от
наблюдаваните педагогически ситуации не се наблюдава развиване на уменията за
работа в екип. Ранното оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни
затруднения е оценено с добра оценка – 3,00. От въпросника за директор степента на
изпълнение на индикатора е 100%, тъй като са обучени двама учители за извършване на
ранното оценяване. Родителите са го оценили с 68% степен на изпълнение във
въпросника към тях, някои от тях не са информирани за резултатите от проведеното
ранно оценяване на развитието на детето. Индикаторът „Осигуряване на обща
подкрепа“ е оценен с много добра оценка (4,00) е със съпоставими стойности от
въпросниците към учителите (100%), от родителите във въпросниците (78%) и от
срещата с екипа за управление и срещата с учителите (100%). Високата степен,
отбелязана от директора, отчита ефективността на заниманията по интереси в контекста
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на общата подкрепа. Педагогическите специалисти работят в екип, обсъждат и
планират общата подкрепа. Осъществяването на допълнителната подкрепа на деца със
специални образователни потребности е с максимална оценка 4,00. С 83% е определена
степента на изпълнение на индикатора от инспектиращия екип при наблюдението на
институцията, 80% е от въпросника за родителите, а от въпросника за директора и от
срещата с педагогическите специалисти е 100%.
Критерият „Проследяване на напредъка на децата“ е оценен с добра оценка
3,00. Инспектиращия екип е оценил индикатора „Резултати от външни оценявания,
олимпиади, състезания и др.“ със задоволителна оценка (2,00), със степен на
изпълнение 33%, в резултат на информацията относно постиженията на децата от
участията им в състезания и конкурси. Оценката на индикатора “Проследяване нивото
на усвояване на компетентности у децата“ е с добра оценка (3,00). Във въпросника
директорът го отчита със 67% степен на изпълнение. Еднакви (100%) са резултатите от
срещата с учителите и екипа за управление. Добрата степен е определена, поради
наличието на система за обсъждане и набелязване на конкретни мерки за напредъка на
децата. Индикаторът, свързан с осигуряване на прозрачност и обективност на
проследяване постиженията на децата, е оценен във висока степен (82%) от родителите,
която формира най-високата оценка 4,00, тъй като родителите са запознати с
постиженията на децата. Индикаторът „Поощряването на напредъка на децата“, с добра
оценка (3,00), се измерва чрез въпросник към родителите и наблюдаваните
педагогически ситуации от инспектиращия екип. Родителите го оценяват много високо,
с

отбелязаните

81%

степен

на

изпълнение,

докато

при

наблюденията

на

педагогическите ситуации се отчита с 67%. По-ниската степен е отчетена в резултат на
заключението, че учителите не използват в достатъчна степен грешките на децата за
поощряване на напредъка им, както и осъществяването на обратна връзка за
постигнатите от тях резултати в педагогическите ситуации.
Критерият „Социализация и възпитание в образователния процес“ е оценен
с много добра оценка 3,50. Максимална оценка (4,00) получава индикаторът
„Насоченост на педагогическата ситуация към социализацията и възпитанието на

детето“, формирана от наблюдението на педагогическите ситуации от инспектиращия
екип 89%, от учителите във въпросниците и от родителите в срещата с тях 100%.
Учителите подпомагат адаптирането на децата към образователната среда и включват
активно възпитателни компоненти в обучението. Индикаторът „Поддържане на
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позитивна дисциплина“ също е с много добра оценка 4,00, определена в наблюдението
на педагогическите ситуации. Децата демонстрират ангажираност. Индикаторът
„Формиране и развитие на социални и граждански компетентности“ е получил добра
оценка 3,00. Съвпадат резултатите от срещата с родителите и срещата с
педагогическите специалисти 100%, Родителите във въпросниците го определят в
много висока степен 83%, а от наблюдаваните педагогически ситуации 71%. При
срещата с учителите се отчита формирането и развиването на интеркултурни
компетентности у децата във висока степен - чрез организацията на тържества, а също
така и със запознаване с традициите и празниците на различните етноси.
Инспектиращият екип отчита в средна степен (67%) формирането и развиването на
умения у децата за решаване на практически задачи в наблюдаваните педагогически
ситуации. Добра (3,00) е оценката, свързана със създаване на условия за
удовлетворяване на личностните, образователните и социалните потребности на децата.
Резултатът е от изразеното мнение на родителите във въпросниците и в срещата с тях.
Относително близки са резултатите от двата инструмента. Във въпросниците
родителите са го оценили по-критично – с 53%, докато в срещата с тях определената
степен на изпълнение е 67%. Родителите отчитат в по-ниска степен организирането и
провеждането на педагогически ситуации извън детската градина, организирането на
екскурзии, посещения на културни, научни, обществени институции и събития за
образователни цели и участията на децата в състезания и конкурси.
Критерият „Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от
образователната система на ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст“ получава максималната оценка, формирана от напълно съпоставимите и
максимални стойности (100%) от използваните инструменти, а от въпросника за
родителите 95%, при изпълнението на мерките за превенция и интервенция за
обхващане и включване на децата в образователната система. Единодушни в мнението
си са директорът, педагогическите специалисти и инспектиращият екип. Поддържа се
постоянна връзка с родителите, децата посещават редовно детската градина.
Критерият, измерващ степента на удовлетвореността на педагогическите
специалисти и на родителите от образователния процес, е с много добра оценка –
3,50. Родителите са удовлетворени във висока степен, отчетена във въпросниците (88%)
и в срещата (67%). При педагогическите специалисти се наблюдава еднакво изразеното
мнение, относно изпълнението на критериите от областта за инспектиране, във
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въпросниците и в срещата (100%). Учителите не изразиха предложения за подобряване
на образователния процес.
Графика 1 отразява общия резултат от област „Образователен процес“ от всички
участници в процеса на инспектиране – инспектиращ екип, директор, педагогически
специалисти и родители.

Графика 1
Според сравнителната графика учителите дават най-висока оценка на област
„Образователен

процес“.

Те

са

най-удовлетворени

от

работата

си

относно

социализацията на децата и насочеността на педагогическата ситуация към
възпитанието. В най-нисък процент (90%) са посочили развитието на уменията у децата
за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване. По-ниска е оценката на
директора, който е удовлетворен от създадените условия за ранно оценяване на
развитието на детето и на риска от обучителни затруднения, от осигурената
допълнителна подкрепа и от обхващането, включването и предотвратяването на
отпадането от образователната система на деца в предучилищна възраст. Директорът е
отчел необходимостта от подобряване нивото на усвояване на компетентностите у
децата (67%). Родителите са най-критични в тази област (77%). Те са най-доволни от
ефективните мерки за интервенция, но желаят подобрение в създаване на условия за
удовлетворяване на личностните, образователните и социалните потребности на децата,
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в ранното оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения.
Инспектиращият екип отчита във висока степен резултатите от обхващане, включване
и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца в задължителна
предучилищна възраст и ефективните мерки за превенция. Учителите следва да
мотивират децата за участие в състезания и конкурси.
Област „Управление на институцията“
Критерият „Устойчиво развитие на детската градина“ е получил много
добра оценка – 3,80. Индикаторът „Стратегически мениджмънт“ е с добра оценка 3,00.
Директорът и инспектиращият екип го оценяват в максималните 100% степен на
изпълнение. Разработена е Стратегия за развитие на детската градина за новия период
на действие след анализ и формулиране на мерки, отразяващи спецификата на
образователната институция. В средна степен се отчита влиянието на външната среда
от картата за обща информация - 67% . Степента на изпълнение на индикатора, според
педагогическите специалисти от въпросника е 87%. Оперативният мениджмънт се
оценява с много добра оценка 4,00. Директорът оценява този аспект на дейността си с
89%. Инспектиращият екип оценява създадените условия за административно
обслужване със 100%, тъй като е налице административно обслужване на място, също
така са осигурени и електронни възможности. Отчетените стойности от учителите
(100%) се дължат на изразеното мнение във въпросниците по отношението на
осигуряването на подходяща работна среда, ефективността на дейността на
педагогическия съвет и на осъществяваната контролна дейност. Индикаторът
„Автономия на детската градина”, получил добра много оценка 4,00, със (100%) степен
на изпълнение от самооценката на директора и педагогическите специалисти от
въпросника и от срещата с екипа за управление. Правилникът на детската градина е в
съответствие със спецификата на институцията. Детската градина има утвърдени
символи и ритуали, собствен химн. Директорът предоставя творческа свобода и
обстановка за работа на учителите. Институцията избира организацията, методите и
средствата на обучение за осигуряване на качествено образование. Индикатора,
оценяващ екипната работа в детската градина е оценен с много добра оценка (4,00).
Самооценката на директора (100%) и на педагогическите специалисти (92%) във
въпросниците, и от оценката на инспектиращия екип от проведената среща с учителите
(83%). Наблюдават се работещи структури, осъществяващи професионален диалог,
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отчита се в средна степен провеждането на добри практики на съвместни
педагогически ситуации. Оценката на индикатора „Лидерство в общността на детската
градина“ е много добра 4,00. Най-високо е мнението на педагогическите специалисти,
изразено във въпросниците (100%) и от срещите с екипа за управление и с
педагогически специалисти също (100%). По-ниска е оценката от въпросника за
родители (79%). Директорът е оценен като лидер, който обединява и подкрепя
инициативи, допитва се до екипа по много въпроси. Той определя мотивацията и
активността на екипа във висока степен. Създадени са възможности за лидерство сред
учителите, което се отразява на мотивацията и активността им.
Критерият „Ефективно управление на ресурсите“ е оценен със задоволителна
оценка 2,40. Индикаторът „Целесъобразно управление на финансовите ресурсите за
развитие на детската градина“ е (2,00). Определен е в максимално висока степен на
изпълнение (100%) от педагогическите специалисти във въпросника. От срещата с
екипа за управление (83%), а от въпросника за директор (50%). От срещата с
родителите изпълнението на индикатора е 0%. Липсата на изпълнение на индикатора се
дължи на това, че нямаше представители на обществения съвет на проведената среща с
родителите и инспектиращият екип не получи информация относно целесъобразното
управление на ресурсите. Осигурено е финансиране на целите в Стратегията за
развитие на детската градина, планират се и се реализират средства за подобряване на
физическата среда и за осигуряване на съвременни дидактически средства.
Педагогическите специалисти определят във висока степен изпълнението на този
индикатор, изразяват във въпросниците мнение, че се наблюдава в достатъчна степен
съответствие между планираните и изразходвани годишни средства за квалификация,
съобразени с техните потребности. Индикаторът „Прозрачно управление на бюджета“ е
оценен със задоволителна оценка 2,00. Директорът и инспектиращият екип го отчитат
във високи стойности (100%). Общественият съвет е дал становище за разпределението
на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за
изпълнението му. Приложени са бюджетът на детската градина и отчетите в ЕСУИ и на
интернет страницата. Педагогическите специалисти изразяват 96% степен на
изпълнение. При индикатора „Осигурени допълнителни средства за развитието на
детската градина“ се отчита задоволителна оценка (2,00). От подадените данни от
директора в ЕСУИ институцията не е реализирала собствени приходи, което е 0%
изпълнение на индикатора от общата карта, попълнена от инспектиращият екип. От
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срещата с екипа за управление изпълнението на този индикатор е (50%).
Образователната институция привлича допълнителни средства за развитието си чрез
реализиране на училищен плод и мляко.
Индикаторът

„Привличане,

мотивиране

и

задържане

на

педагогически

специалисти в детската градина“ е оценен с много добра оценка 4,00. Степента на
изпълнение на този индикатор е висока от самооценката на директора и от срещата на
инспектиращият екип с педагогическите специалисти - 100%. В институцията са
привлечени млади специалисти. Инспектиращият екип констатира създадени условия
за ефективна система на наставничество. През настоящата учебна година новоназначен
учител получава методическа подкрепа от наставник. Индикаторът „Насоченост на
квалификацията на педагогическите специалисти към развитие на професионалните им
умения и компетентности и към напредъка на децата“ е с добра оценка 3,00. В
годишния план за дейността на детската градина по-голямата част от планираните
квалификационни дейности съответстват на политиките и приоритетите, определени в
Стратегията за развитие на детската градина. Степента на изпълнение на този
индикатор от въпросника, попълнен от директора е 83%. Той смята, че педагогическите
специалисти в средна степен прилагат в практиката си придобитите компетентности от
участието в квалификационната дейност. Степента на изпълнение на индикатора от
въпросниците за педагогическите специалисти (90%) и от срещата с тях (100%) е във
високи стойности. Педагогическите специалисти посочиха като много полезно
обучението, проведено в началото на учебната година - „Интерактивни методи в
обучението в детската градина“.
Критерият „Управление и развитие на физическата среда“ е оценен с добра
оценка 2,67. Индикаторът „Безопасна и достъпна физическа среда“ е оценен с добра
оценка 3,00. Степента на изпълнението на този индикатор от обхода на детската
градина е 75%. Педагогическите специалисти във въпросниците го оценяват с 67%
степен на изпълнение, а най-ниска степен дават родителите в срещата с тях (50%), като
желаят подобрение на физическата среда чрез поставяне на безопасни настилки в
зоните за игри в двора на детската градина. В институцията са създадени частични
условия за равен достъп до образование за деца чрез осигуряване на достъпна
архитектурна и физическа среда. Осигурен е достъп само до първия етаж на сградата.
Прилага се ефективен пропускателен режим. Децата имат достъп до здравен кабинет и
здравно обслужване. Занималните са безопасни. Спортните площадки на двора не са
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безопасни в достатъчна степен, в дворното пространство е необходимо кътовете за игра
да бъдат снабдени с противоударни настилки. Индикаторът „Функционална и
модернизирана физическа среда“ е оценен с добра оценка 3,00. Оценката от
въпросниците за педагогическите специалисти е 76%. Степента на изпълнение на този
индикатор от обхода на институцията е 65%. Осигурени са ИКТ в административната
дейност, 67% от групите са оборудвани с интерактивни дисплеи.
Критерия „Развитие на институционалната култура в детската градина“, е
оценен с много добра оценка 3,50. Степента на изпълнение на индикаторът
„Изграждане на позитивна среда в детската градина“ е оценен с много добра оценка
4,00, формирана от обхода на детската градина 100% изпълнение, от въпросника за
педагогическите специалисти (86%) и от въпросника за родителите (83%) изпълнение.
Съвместно договорените правила и ценности осигуряват позитивна дисциплина,
споделени са и се спазват. Утвърден е график за дежурства, създадена е организация
учителите да следят за поддържане на сигурна среда. В детската градина не са
регистрирани конфликти и прояви на агресия. Екипът на институцията е изградила
умения за управление и справяне с конфликти. Децата се поощряват с морални награди.
Индикаторът „Политики на детската градина за развиване на социални и граждански
компетентности“ е оценен с добра оценка 3,00. Родителите оценяват степента на
изпълнение на индикатора със 73%. В детската градина се работи за формиране на
демократични ценности, реализиране на дейности, които по подходящ за възрастта
начин утвърждават правата на човека и събития, които да утвърждават ценностите и
традициите. Ефективността на системата за интервенция и подкрепа при прояви на
тормоз и насилие е оценена с много добра оценка 4,00, определена във висока степен на
изпълнение, според учителите (87%). С добра оценка (3,00) е оценен индикаторът,
определящ осигуряване на публичността на детската градина. Според родителите се
реализират дейности за популяризиране на детската градина в средна степен.
Инспектиращият екип определя във висока степен наличието на информационни
материали с актуално съдържание в образователната институция.
Оценката на критерия „Управление на партньорства“ е много добра – 3.67.
Индикаторът, отчитащ проактивността на директора е с много добра оценка 4,00.
Степента на изпълнението на индикатора от срещата с директора е 100%. Институцията
осъществява съвместни инициативи с читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ - конкурс
за рисунка, изложби, концерти. Децата участват в културния календар на общината.
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Индикаторът „Взаимодействието с родителите“ е оценен с добра оценка 3,00. Степента
на изпълнение от въпросника за директора е 58%. От срещата с педагогическите
специалисти и с родителите степента на изпълнение е еднакво висока (100%). Във
въпросниците родителите са посочили 70% степен на изпълнение, поради рядкото им
участие в дейностите по превенция на насилието и тормоза. Всички участници

в

структурираните срещи са удовлетворени във висока степен от осъществяваната
комуникация. Индикаторът „Ефективност на взаимодействието със заинтересованите
страни“ е оценен с много добра оценка 4,00. Според директора степента на
изпълнението му е 83%, като причина за това е отбелязаната висока степен на
подкрепата на заинтересованите страни за изявата на децата в областта на науката,
културата, изкуството. Педагогическите специалисти оценяват този индикатор във
въпросниците и в срещата с тях във висока степен 100%.
Критерият „Степен на удовлетвореност от управлението на институцията“ е
с много добра оценка – 4,00. Родителите изразяват своята удовлетвореност във висока
степен, както във въпросниците - 86%, така и на срещите с тях - 100%. Директорът и
педагогическите специалисти са удовлетворени във висока степен - 100%, отчетена във
въпросниците и срещите с тях.
Графика 2 представя сравнителен анализ между резултатите, получени от
инспектиращия екип, родителите, учители и директора на училището в област
„Управление на институцията“.
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Според графиката оценката на педагогическите специалисти за областта
“Управление на институцията“ е най-висока (95%), следвана от оценката на директора
(87%). Най-ниска е оценката на родителите (75%), която е приблизително еднаква с
тази на инспектиращият екип.
Педагогическите специалисти поставят най-висока оценка на автономията на
детската градина, оперативния мениджмънт, лидерството в общността на детската
градина, целесъобразното управление на ресурсите и ефективното взаимодействие със
заинтересованите

страни,

но

отчитат

в

по-ниска

стойност

стратегическият

мениджмънт, изграждането на позитивна среда в детската градина, ефективност на
системата за интервенция и подкрепа при прояви на тормоз и насилие. Директорът
оценява във висока степен автономията в детската градина, екипната работа,
прозрачното управление на бюджета, привличането и задържането на педагогическите
специалисти, въвеждането на ИКТ в цялостната дейност, но желае подобрение

в

целесъобразното управление на финансовите ресурси, във взаимодействието с
родителите. Родителите оценяват във висока степен изградената позитивна среда, но
искат промяна в политиката на детската градина за осигуряване на безопасна и
достъпна физическа среда, за развиване на социални и граждански компетентности,
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подобряване на публичността на институцията. Инспектиращият екип оценява високо
изградената позитивна среда в детската градина, но е необходимо подобрение относно
осигуряване на допълнителни средства за развитието на институцията.
5. Силни страни
При комбинираната инспекция Детска градина №169 „Коледарче“ град София
показва следните силни страни:
1. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа
2. Насоченост на педагогическата ситуация към социализацията и възпитанието на
детето.
3. Ефективност на мерките за превенция и интервенция.
4. Изграждане на позитивна среда.
6. Насоки за подобрение и препоръки за предприемане на конкретни действия за
подобряване на качеството на предоставяното образование
В резултат на инспекцията Детска градина №169 „Коледарче“ град София следва да
положи усилия, за да подобри своите резултати, относно:
1. Развиване

на

умения

у

децата

за

самооценка,

самокритичност

и

самоусъвършенстване.
2. Развитие на умения у децата за работа в екип.
3. Подобряване на резултатите от състезания и конкурси.
4. Осигуряване на допълнителни средства за развитието на детската градина.
В съответствие с определените насоки за подобрение инспектиращият екип дава
следните препоръки:
По отношение на насока 1.
Учителите да включат във формите на педагогическото взаимодействие работа с
децата за придобиване на умения за самооценка на знанията и да създават възможности
за демонстрация на тези умения.
По отношение на насока 2.
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2.1. Учителите в групите да организират децата да работят в екипи според конкретните
очаквани резултати.
2.2. Учителите да променят броя или състава на екипите, за да се осигурят възможности
децата да изпълняват различни роли в екипа.
По отношение на насока 3.
Педагогическите специалисти да предоставят възможности и мотивират децата за
участия в състезания и конкурси;
По отношение на насока 4.
Директорът да създаде условия за осигуряване на допълнителни средства и
работа по национални програми и проекти за развитието на детската градина.

7. Приложение – механизъм за формиране на оценка на качеството на образованието

X
Катя Кръстева
старши инспектор
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Приложение
Механизъм за формиране на оценка на качеството на образованието
Оценката се формира чрез следния механизъм:
Всеки индикатор се оценява от инспектиращия екип въз основа на получените
резултати от оценката на подиндикаторите чрез използването на различни инструменти
и се отразява в четири степени: 4 – много добра, 3 – добра, 2 – задоволителна, 1 –
незадоволителна. За подпомагане на процеса, при който събраната от различни
източници и по различен начин информация се оценява в четири степени се прилага
скала с описание на различните степени на изпълнение (Фиг. 1. Описание на степените
на изпълнение на ниво индикатор). Тя е базирана на параметрите, регламентирани в чл.
10-11 от Наредба №15 от 8 декември 2016 г. за инспектирането на детските градини и
училищата.
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Оценката на всеки критерий е средноаритметична стойност от оценките на
всички индикатори, които го описват. Оценката на всеки критерий се изчислява
автоматично от ЕСУИ след нанасяне на оценката по индикаторите от инспектиращия
екип.
Оценката на всяка област е средноаритметично число (от 0 до 4 точки) от
оценките на всички критерии (Фиг. 2. Оценка по области и цялостна оценка).
Изчислява се автоматично от ЕСУИ.


До 1,99 т. оценката е незадоволителна.



От 2,00 т. до 2,49 т. оценката е задоволителна.



От 2,50 т. до 3,49 т. оценката е добра.



От 3,50 т. до 4 т. оценката е много добра.
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По същата скала се изчислява и цялостната независима експертна оценка на
качеството на предоставяното от детската градина или училището образование. Тази
оценка се формира като средно аритметична стойност от оценките на всички области за
инспектиране, посочени в Наредба №15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските
градини и училищата. Областите за инспектиране са „Образователен процес“ и
„Управление на институцията“
Оценката се изписва с думи - „много добра“, „добра“, „задоволителна“,
„незадоволителна“ и с цифри (съгласно скалата и резултатите от електронната система
за управление на инспектирането).
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