


Измерването на постигнатото качество в институциите се осъществява 
ежегодно чрез самооценяване. 

 
 
 

Цели за повишаване качеството на образованието в ДГ „ Десислава“ 

1. Равен достъп до образование 
2. Повишаване квалификацията на учителите. 
3. Придобиване на практически умения от децата. 

Задачи: 

1. Установяване на слабости и дефицити в потребностите на педагогическите 
специалисти. 

2. Въвеждане на ИКТ технологии и качествено обучение, чрез прилагане на 
интерактивни методи. 

3. Модернизиране на материалната база. 
4. Усъвършенстване на финансовото управление. 
5. Повишаване ангажираността на обществото и родителската общност 

Дейности за повишаване качеството на образованието: 

1. Осигуряване на условия за участие в квалификационни форми на различни 
равнища. 

2. Включване в обучителни програми и курсове за придобиване на ПКС. 
3. Обмяна на опит по проблемни области. 
4. Публичност и популяризиране на дейностите за повишаване качеството на 

образованието в детската градина. 
5. Достъпно  административно обслужване. 
6. Организация, планиране и провеждане на интерактивна педагогическа ситуация 

спрямо потребностите и възрастовите особености на групата. 
7. Прилагане на иновативни начини на преподаване. 
8. Дигитална грамотност на съвременните родители, учители и деца. 
9. Обновяване и модернизиране на материално- техническата база. 
10. Участия на децата в състезания, конкурси и получени отличия.  
11. Прозрачност на действията и граждански контрол при финансовото управление. 
12. Развиване на конструктивна комуникация във взаимодействието и 

сътрудничеството с родителите. 
13. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на 

гражданското образование. 
14. Действащо градинското настоятелство. 

Критерии за успех: 

      1. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда. 
2. Творческо разгръщане на наличния потенциал. 
3. Решаване на проблемите, чрез позитивна вътрешна комуникация. 

      4. Подобряване на практическите умения на педагогическите специалисти 
      5. Образователни резултати от децата. 

6. Брой квалификационни кредити. 
7. Умения за работа в екип. 



8. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора. 
      9.Повишаване на подготовката на  учителите-наставници 
    10.Координация и ефективно сътрудничество между различните институции 
 
Мониторинг за повишаване на качеството на образованието: 

1. Вътрешен- констативни протоколи, препоръки и последващ контрол от директора 
с цел повишаване качеството на образованието. 

2. Външен- оценки и препоръки от контролните органи от регионално управление 
на образованието и МОН. 

 

Финансиране: 

Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на 
качеството на образованието и обучението се финансират със средства от:  бюджет, 
целеви средства от Държавния бюджет, Национални програми и проекти, дарения и 
спонсорства. 
 
Мерките за повишаване качеството на образованието в ДГ „ Десислава“ са приети на 
Педагогически съвет с Протокол №2/19.09.2022г. 


