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В Средно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Смолян (СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“) се проведе комбинирана инспекция, спазвайки мерките за 

намаляване на риска от разпространение на COVID – 19.   При този модел в същинския 

етап наблюдението на училището и на 6 учебни часа се осъществиха присъствено. 

Инспектиращият екип наблюдава два учебни часа в електронна среда - в платформа 

Microsoft Teams. Структурираните срещи с представители на родителите, учениците, 

педагогическите специалисти и екипа за управление 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 училището: 

1.1. Данни за училището:   

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Смолян е неспециализирано общинско 

училище и се финансира от общинския бюджет. През учебната 2020/2021 година в 

гимназията се обучават 531 ученици, разпределени в 24 паралелки в дневна форма на 

обучение, а един ученик над 16 години в самостоятелна. Тридесет и шест ученици са 

със специални образователни потребности (СОП). От други населени места пътуват 5 

ученици.   

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ осъществява обучение с интензивно изучаване на 

чужд език (ИИЧЕ) по профилите: „Хуманитарен“ и „Хуманитарни науки“. За 

учениците от I до VII клас е осигурена целодневна организация на учебния ден. За 

заниманията по интереси по смисъла на чл. 20, ал. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 

2016 г. за организация на дейностите в училищното образование са сформирани групи, 

в които са включени са включени 99% от учениците в начален етап. В прогимназиален 

етап са четири сборни групи.  

С решение на Министерския съвет № 584/2020 г., СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е 

включено в списъка на иновативните училища в Република България за учебната 

2020/2021 г.  с иновация „Интегрирано обучение за комплексно и функционално 

усвояване на знания и придобиване на умения" чрез провеждане на 

интердисциплинарни уроци по различни учебни предмети.  

По данни на директора, подадени в Електронната система за управление на 

инспектирането (ЕСУИ) общият бюджет на институцията е 1 981 804 лева. От наеми са 

осигурени  657 лв.  

За подобряване на физическата среда са предоставени средства от делегирания 

бюджет на училището и целеви средства в размер на 25 040 лв. за ремонт на 

ученическия стол и физкултурния салон. За съвременни дидактически средства 

(настолни компютри, лаптопи, графични таблети)  институцията е осигурила 21 226 

лева. 

Допълнителни средства, постъпили в училището по програми и проекти са в размер 

на 316 165 лева. 

Правила за безопасна работа в интернет са налични на интернет страницата на 

гимназията. Учениците и техните родители се запознават срещу подпис с „Правилата за 

безопасна работа в компютърните кабинети и вредните последици от работата с 
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компютър“.  Институцията поддържа интернет страница, на която са налични онлайн 

образци и актуална информация за гимназията.  

Училището притежава „Знак за онлайн безопасност”. Изградено е 100% покритие на 

училището с WiFi. Използва се електронен дневник „Админ Плюс“. 

 

1.2. Ученици:  

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 135 учениците са с постижения на национално 

и регионално ниво от участия в олимпиади, конкурси и състезания. На национален кръг 

на олимпиада по български език и литература е класиран ученик на второ място. 

Учениците заемат призови места на международни и национални конкурси: „Заедно в 

21 век“, трето място; „Зелена планета“, първо място; “Куба – далечна и близка“, второ 

място; във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (ВТУ) на 

исторически конкурс, трето място. 

По данни на директора в училището няма необхванати ученици. През учебната 

2019/2020 година е отпаднал един ученик, а един е реинтегриран. В институцията са 

идентифицирани трима ученици в риск от отпадане и от уязвими групи, на които се 

осъществява подкрепа чрез провеждане на консултации по всички учебни предмети по 

утвърден график, допълнително обучение по български език и литература и 

компенсаторна лятна работа. В периодите на обучение от разстояние в електронна 

среда (ОРЕС) за учениците се прилага асинхронна форма на обучение. Създадена е 

добра образователна среда за интеграция на ромските деца, които са 10% от учениците. 

В сравнение с учебната 2019/2020 година  броят на застрашените от отпадане ученици е 

намалял. На тридесет и шест ученици се осъществява подкрепа от екипа за личностно 

развитие. Предоставени са стипендии за подпомагане равния достъп на учениците: на 

шестима с един родител; еднократна стипендия за високи постижения на двама; на 17 

ученици – за подпомагане достъпа да образование. Осигуряват се средства за 

транспорт. Закупени са учебници и работни тетрадки на учениците за безвъзмездно 

ползване. 

За целодневната организация на учебния ден е осигурено поевтиняване и 

безплатно хранене на ученици в неравностойно положение. Осъществяват се дейности, 

свързани с ученическия отдих и спорт и занимания по интереси в направление Арт – 

изкуства (изобразително изкуство, моделиране, вокална група, хореография и модерен 

балет). 
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За реализиране на училищни програми за превенция на отпадането от училище 

са осигурени учебни пособия и помагала по Проект „Подкрепа  за успех“. 

Училищната библиотека разполага с разнообразна литература, която се ползва от 

всички ученици. 

В училището периодично се организират благотворителни инициативи за 

подпомагане на ученици в неравностойно положение. Намалели са отсъствията по 

неуважителни причини, а средният успех се е повишил.  

 

1.3. Резултати от национално външно оценяване и държавни зрелостни 

изпити;  

За учебната 2019/2020 година не е проведено училищно външно оценяване по 

смисъла на чл. 6, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 3 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците.  

През учебната 2019/2020 г. външно оценяване за четвърти и десети клас не е 

провеждано съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката във връзка с 

обявяването на  извънредна обстановка при разпространение на COVID-19.  

Средният резултат на учениците, явили се на Национално външно оценяване в 

VII клас е „добър“ 4,12. 

Тридесет и трима ученици са се явили на държавни зрелостни изпити за 

учебната 2019/2020 г., като средният резултат от оценките по български език и 

литература е „много добър“ 4,61. На държавен зрелостен изпит по избор на ученика са 

се явили 33 ученици с резултат „много добър“ 4,67. Успешно завършили гимназията са 

100% от учениците. 

 

1.4. Данни за персонала:  

Образователният процес в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се осъществява от 56 

педагогически специалисти, от които един директор, един заместник-директор по 

учебна дейност,  трима ресурсни учители, логопед, педагогически съветник, психолог. 

Непедагогическият персонал се състои от 16 души, в т.ч. главен счетоводител, 

финансов контрольор, завеждащ административна служба, касиер домакин, готвач, 

домакин стол, образователен медиатор, огняр, хигиенист, работник поддръжка.  
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 Четиридесет и един от педагогическите специалисти притежават образователно-

квалификационна степен „магистър“, четиринадесет притежават образователно-

квалификационна степен „бакалавър“, и един със средно образование.  

Четиридесет и шест от педагогическите специалисти притежават професионално-

квалификационни степени (ПКС). Разпределението на квалификационния статус на 

педагогическите специалисти е следното: двама са със първа ПКС, единадесет са с 

втора ПКС, десет е с трета ПКС, шестнадесет с четвърта ПКС, седем с пета ПКС, десет 

са без професионално-квалификационна степен.  

Четирима от педагогическите специалисти са на възраст под 30 години, осем на 

възраст между 31 и 40 години, двадесет и един са на възраст между 41 и 50 години, 

двадесет и двама са на възраст между 51 и 60 години, а един педагогически специалист 

е над 61 години. 

 

1.5. Фактори на външната среда, които влияят върху качеството на 

образованието, предоставяно от СУ „Св. СВ. Кирил и Методий“;  

Анализът на външната среда определя локацията на училището като  благоприятен 

фактор  - училището се намира в стария център на град Смолян, в близост до 

транспортни връзки.  

Социални фактори - Създадени са условия на национално и общинско ниво за 

подкрепа на равния достъп до образование.  

Технологични фактори - Осигурени са информационни, комуникационни технологии и 

мултимедийни продукти.   

Образователни фактори: Образованието е ценност за жителите на област Смолян. 

Децата и учениците са с високи образователни резултати при постъпването им в 

училище.   

Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на 

училището чрез влиянието на следните фактори: 

Институционални фактори – неоптимизирана образователна инфраструктура с 

наличие на училища, които предлагат по-голям брой места, отколкото са децата, които 

се обхванати в детските градини. В областния център детските градини са 8, 

общинските училища – 4 основни училища, 2 средни, 2 профилирани гимназии, 4 

професионални гимназии. 

Демографски фактор – Увеличаваща се външна и вътрешна миграция на семействата.  
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Икономическите фактори – Задълбочаване на финансовата и икономическата криза, 

вследствие на COVID – 19.  Увеличава се безработица в общината. Част от родителите 

са с ниски доходи. Естественият прираст на населението е отрицателен - - 9,7%. 

Социокултурни фактори - За част от родителите образованието не е ценност.   

 

1.6. Добри практики с принос към  качеството на образователния процес, ако 

има такива, вкл. и реализирани партньорства с такъв принос.  

В училището са сформиран eTwinning екип, който работи активно по eTwinning 

международни проекти с училища от България и цяла Европа. За успешно реализирани 

проекти учители са получавали награди с Европейски знак за качество, Национален 

знак за качество и с Годишните национални eTwinning награди. 

 

2. Осъществени дейности по време на инспекцията 

2.1. Дейности в подготвителния етап  

 

Инспекцията в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се извърши съгласно Заповед № РД-

08-91/30.03.2021 г. на директора на Националния инспекторат по образованието и план-

графика на дейностите. Планът за провеждане на същинския етап бе обсъден между 

ръководителя на инспектиращия екип и директора на училището.  

Екипът за управление на училището оказа пълно съдействие по време на 

присъствието на инспектиращия екип на място в институцията, както и при 

наблюдението на учебни часове и провеждането на срещите в електронна среда. 

      В електронната система за управление на инспектирането (ЕСУИ) и на интернет 

страницата на училището не са приложени всички документи посочени в указанието 

„Готови за инспекция“. Липсва Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на деца от уязвимите групи, но е наличен План към Програмата. 

Инспектиращият екип проучи и анализира приложените документи на училището, 

статистическите данни, информацията от директора, осъществи преглед на 

портфолиото и на интернет страницата на институцията. Стратегията за развитие на 

училището обхваща периода 2016 – 2020 година. Приложен е План за действие и 

финансиране към нея за учебните 2019/2020 и 2020/2021 г. В Плана за 

квалификационна дейност са заложени 25 теми за външна и 8 за вътрешна 

квалификация с участие на голям брой учители във всяка тема. 
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Приложените документи не удостоверяват планиране във връзка с поставените 

цели, съобразно спецификата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.  

Подготвителният етап на инспекцията включваше организиране и попълване на 

въпросници от директор, педагогически специалисти, родители и ученици, които са 

анализирани от инспектиращия екип:  

• въпросник за директор; 

• въпросник за учители – попълнен от 53 педагогически специалисти (от 55 

педагогически специалисти); 

• въпросник за родители – попълнен от 279  родители  (от 531 родители на ученици) 

• въпросник за ученици – попълнен от 190 ученици (от 531 ученици). 

Активността на педагогическите специалисти е най-висока (96% ). Отговорили 

са 36% от учениците и 53% от родителите. Не е спазено изискването за 50% попълнени 

въпросниците от учениците съгласно указанието „Готови за инспекция“ . 

За област „Образователен процес“ най-висока степен на изпълнение са дали   

педагогическите специалисти – 95%. Близка до тази стойност е оценката от директора – 

92%, а от родителите – 83%. Най-ниска е оценката на учениците – 72%.  

За област „Управление на институцията“ най-висока е оценката на директора – 

95%, следвана от педагогическите специалисти – 91%.  Оценките на родителите и 

учениците са еднакви - 76%.  

И в двете области най-критични са учениците. Те посочват необходимостта от 

подобрение в използването на подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и 

технологии на преподаване, формиране и развитие на социални и граждански 

компетентности. Директорът е удовлетворен от управлението и дава най-висока 

оценка. В по-ниска степен на изпълнение отчита целенасоченото управление на 

финансовите ресурси за развитието на училището, квалификацията на педагогическите 

специалисти и взаимодействието с родителите.   

 

2.2. Дейности в същинския етап  

Наблюдение на училището чрез обход на помещенията и наблюдение на 

цялостната институционална среда 

Сградата на училището се състои от четири свързани четириетажни корпуса с 

изградена подходяща архитектурна среда (рампа и санитарен възел до първия етаж) за 

хора с увреждания. Осигурено е видеонаблюдение, контролиран електронен достъп и 
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физическа охрана (която се съвместява от непедагогическия персонал). Сградата не е 

санирана, но е извършван частичен ремонт в класните стаи и кабинетите. Отоплява се с 

парна инсталация с течно гориво (дизел).  

Училището разполага с два физкултурни  салона със съблекални и санитарни 

възли, стая за тенис на маса и гимнастическа зала. В двора са разположени спортни 

уреди и модернизирана и функционална площадка по безопасност на движението. 

Обособени са класни стаи за провеждане на консултации по учебни предмети и 

срещи с психолог когато учениците се обучават от разстояние в електронна среда..  

 В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е изградена кабинетна система. С ИКТ са 

оборудвани 86% от тях.  Модернизирани са два кабинета по биология и здравно 

образование, един по физика и астрономия, по химия и опазване на околната среда, пет 

компютърни кабинета, четири по български език и литература, три по английски език, 

три по математика, четири по обществени науки (история и цивилизации, география и 

икономика, философия), специализиран кабинет-музей „С България в сърцето“, 

кабинет по изобразително изкуство, музика, по технологии и предприемачество. Един 

кабинет е с интерактивен дисплей и един с интерактивна дъска. Предвид 

продължаваща епидемична ситуация повечето кабинети са превърнати в класни стаи и 

в тях се провеждат часове само от един клас. За осъществяване на обща и допълнителна 

подкрепа функционират модерно обзаведени кабинети на педагогически съветник, 

психолог и  трима ресурсни учители, обезпечени с техника, нагледни средства и 

снимков материал от проведени мероприятия. Училищното радио се помещава в 

кабинета на педагогическия съветник. В училището е изградена актова зала с 

възможност за провеждане на конференции, семинари, работни срещи, 

интердисциплинарни уроци. Учебни  помещения са чисти, светли и приветливи, 

снабдени с нагледни и информационни материали и с учебно-технически средства.  

Административните помещения са обезпечени с необходимата техника.  

Коридорите и фоайетата не са ремонтирани, но са запазени с чисти подови настилки 

и стени,  богато украсени с картини, портрети или постери от различни училищни 

проекти и ученическо творчество, грамоти, купи и медали. На информационни табла са 

поставени графици, седмично разписание и материали,  свързани с учебния процес. 

Етичният кодекс на училищната общност не е поставен на видно място в сградата. В 

общите закрити части на училището - фоайета и коридори, са оформени различни 

кътове за почивка, отдих и четене.  Осигурени са шкафчета  за учениците.    
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Санитарни възли са поддържани и хигиенизирани. В някои от стаите  чиновете са 

стари, има и напукани мазилки. Прозорците на училищната лавка са счупени и 

облепени с тиксо.   

Училището разполага с библиотека, която е снабдена с разнообразна литература с 

осигурени кътове за четене.  Храненето на учениците се осъществява в училищен стол, 

просторно  помещение свързано с функционираща кухня. Осигурено е тристепенно 

меню, което се актуализира седмично и е поставено на видно място в столовата и на 

училищния сайт. Кухнята не е ремонтирана, със старо оборудване и обзавеждане.   

 

Наблюдения на учебни часове 

Наблюдение на урок по химия и опазване на околната среда в X „а“ клас 

Тема: „Химични технологии и околна среда“ 

Вид на урока: за нови знания 

Наблюдаваният урок е за нови знания, като учителят е направил разместване в 

планирането на дидактическата работа, за да може с тази тема да отбележи Денят на 

Земята. Предварително е подготвил материали за работа по групи и е поставил задачи 

на двама ученици за изработване на презентации.  

Урокът започва с презентация от ученик за международния ден на Земята. За 

преподаване на новите знания учителят използва групова работа. Класът е разделен на 

пет екипа. Всеки екип за 15 минути трябва да изработи постер по зададена рамка от 

учителя и определена тема. Учениците използват учебник, като в постера трябва да се 

запише допълнителна информация по темата, намерена от други източници и интернет. 

Дадените теми на екипите са точките от урока. По време на работата на екипите, 

учителят поощрява работата на учениците, дава насоки при необходимост, коригира и 

оказва помощ на всеки екип, стимулира учениците да изразяват лично мнение и да 

правят самостоятелни изводи на база на намерената информация. След изтичане на 

определеното време всеки екип избира ученик, който представя постера пред целия 

клас. След всяко представяне учителят изисква оценка от учениците за свършената 

работа и след това и той прави оценка, като обръща специално внимание на 

използваната терминология. Учениците демонстрират добри презентационни умения и 

умения за работа в екип. Свързват изученото учебно съдържание със знанията, 

придобити от учебните предмети по география и икономикаа, биология и здравно 

образование. По време на часа атмосферата е спокойна и творческа, всички ученици 
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активно се включват в работата. Часът приключва с презентация, подготвена от ученик, 

за опазване на околната среда. В края на часа учителят поставя мотивирани оценки на 

трима ученици и прави обща оценка на работата на класа по определената тема. 

Наблюдение на урок по човекът и природата в VI „а“ клас 

Тема: „Хигиена и здравни познания за половата система“ 

Вид на урока: за нови знания 

Учебният час се провежда онлайн в платформата  Microsoft Teams. Учителят 

предварително е подготвил презентация, която включва задачи за проверка на 

усвоените знания за устройство и функция на половата система, план и задачи по 

новата тема и я предоставя на учениците чрез споделен екран.  

В началото на часа учителят извърши проверка на задачите от домашната работа 

като ги използва за изпитване на двама ученици.  

Новите знания се представят от учителя чрез лекция, дискусия и решаване на 

практическа задача чрез анализ и обобщаване на информация от предварително 

подготвени презентации от определени ученици. След приключването на всяка задача 

учителят дава обобщена оценка за работата на учениците, а в края на часа 

аргументирано поставя оценка на 5 ученици. 

Организацията и дейностите осигуряват усвояване на ключови компетентности. 

Учителят използва подходяща терминология и изисква от учениците да използват 

такава. 

В учебния час взаимоотношенията между учениците са дружелюбни, проявяват 

активност, всички са с включени камери. Свободно изразяват мнения, идеи и правят 

изводи по темата на урока. Отнасят се към учителя с доверие, уважение и 

добронамереност. 

Наблюдение на урок по история и цивилизации в XII „а“ клас 

Тема: „Власт и интелигенция“ 

Вид на урока: за нови знания 

Учителят предварително е планирал урока. С цел оценяване уменията за синтез 

и анализ за всеки ученик е подготвен работен лист, включващ писмени документи и 

статистически данни по определената тема, но същият не беше използван по време на 

часа.   

Проведеният урок не съответства на планираните дейности, както и не се 

наблюдават различни методи на преподаване. Учителят задава въпроси, свързани с 
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актуализация на стари знания и се стреми да предизвика дискусия. Учениците са 

пасивни, отговарят кратко след посочване от преподавателя. Чрез проверка на 

поставените задачи за домашна работа отчасти се осъществи връзка между предметите 

българския език и литература, музика и изобразително изкуство.  

При преподаване на новите знания се използва фронтален метод, като три пъти 

урокът беше прекъсван, за да се направи забележка за дисциплината на учениците.  Не 

се наблюдава оценяване по време на учебния час. 

Наблюдение на урок по математика в VII клас, избираема учебен час (ИУЧ) 

Тема: „Линейни неравенства“,  

Вид на урока: за упражнение 

Урокът съответства на планирането на дидактическата работа, структурата е 

ясна и обоснована. Учителят използва еднообразна организация на работа: 

самостоятелно решаване на тест. Учениците използват миналия опит и знания при 

решаването на задачите. Осигурени бяха работни листи. Учителят използва грешките за 

придобиване на опит и увереност, а учениците се запознаха с различните начини за 

решаване на задачите. Учениците свободно боравиха с понятийния апарат за 

конкретното учебно съдържание. Учителят не използва ИКТ ресурси в урока, а на 

учениците не им бе предоставена възможност за използването на технологични 

ресурси. Дисциплина в часа беше позитивна, атмосферата - спокойна.  В края на часа 

учителят събра тестовите задачи, за да ги оцени.  

Наблюдение на урок по математика в VI „б“  клас 

Тема: „Приложение на пропорциите. Намиране на неизвестен член на пропорцията“ 

Вид на урока: за нови знания 

Наблюдението на урок по математика се извърши в платформа Microsoft Teams. 

В учебния час бяха включени камерите на учителя и учениците. Имаше чести 

прекъсвания на урока поради технически проблеми (слаба интернет връзка). 

В началото на часа учителят направи проверка на присъстващите и призова 

всички ученици да включат камерите си. Постави изискванията си към учениците да 

работят в тетрадките. Подготвените задачи учителят споделяше на екрана. Обясненията 

и изложението са достъпни и разбираеми. Учениците не бяха активни поради честите 

прекъсвания на учебния час. Не беше осъществен плана на урока и постигане на 

заложените цели. В края на урока учителят направи обобщение. Не се наблюдава 
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оценка и самооценка от страна на учениците, както работа по групи и използване на 

ИКТ от учениците.  

 Наблюдение на урок по български език и литература в VII „б“  клас 

Тема: „Синонимни варианти на обособените части“ 

Вид на урока: за нови знания 

Часът започва с проверка на домашната работа. След осъществения контрол от 

учителя се установява, че всички ученици са с домашна работа, която е съобразена с 

целите на новия урок и подпомага плавния преход. 

Учителят записва заглавието на урока на дъската и актуализира знанията чрез 

дискусия на изучените понятия. Урокът съответства на планирането на дидактическата 

работа. Учителят разделя класа на два отбора, като поставя индивидуални задачи за 

работа с текст. Не всички ученици взимат активно участие в часа, но повечето 

отговарят на поставените от учителя задачи, свързани с текстовете на урока.    

По  въпросите към третия текст работят всички ученици - поставена им е задача 

да открият ролята на обособените части -  пояснения на имена, сказуеми и 

обстоятелствени пояснения. По време на урока учителят не работи за изграждането на 

междупредметни връзки. Всички ученици са с учебник, атмосферата в часа е спокойна. 

Не се  наблюдава използване на ИКТ ресурси, работи се само с учебник и учебна 

тетрадка. Преподавателят осъществява контрол при решаването на задачите, като 

проверява действията на учениците, насочвайки ги  към правилния отговор. Учителят 

говори с подходяща сила и интонация. Оценяването не се използва за установяване на 

резултатите от обучението, самооценка в урока също липсва. В края на часа е   

поставена задача за домашна работа.   

 Наблюдение на урок по езикова култура в ХI „а“  клас, профилирана подготовка 

Тема: „Правописна норма – слято, полуслято и разделно писане на сложни думи и 

съставни думи“ 

Вид на урока: за нови знания 

Темата на урока е в съответствие с планираната дидактическа работа за часа. 

Урокът започва с родиопредаване по повод 145-годишнината от Априлското въстание. 

Учителят задава въпроси, свързани с темата на урока и събитието и въвежда новата 

тема.  

Учителят е извършил предварителна подготовка за часа, осигурил е материали със 

задачи, свързани с правописа, които се предоставят на учениците.   
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Изложението на учебното съдържание е достъпно и ясно за учениците. Темпът на 

работа е съобразен с възможностите на учениците. Използваните методи на 

преподаване са обяснение, беседа, самостоятелна работа. Осъществява връзки с 

история и цивилизации, български език и литература и музика. Възлага самостоятелна 

задача за затвърдяване на знанията.  

Атмосферата е спокойна и няма прекъсвания на учебния час поради нарушаване на 

дисциплината. Учениците са активни, отговарят на поставените въпроси, изразяват 

мнение, правят изводи и задават въпроси. Не бяха поставени оценки в края на часа. 

Наблюдение на урок по български език и литература в IV  “в” клас 

Тема: „Усвояване на знания за антонимите като думи с противоположно значение“ 

Вид на урока: за нови знания 

Учителят е извършил предварителна подготовка за урока с включена 

мултимедия и с електронен учебник по български език и литература. Присъства един 

ученик със СОП.  

Учителят започва работата с актуализация на усвоени знания, за което учениците 

изпълниха две упражнения от електронния учебник. Учителят въвежда новото 

понятие  антоним. Урокът продължава с  играта „Откриватели“. Учителят казваше 

определена дума, а учениците назоваваха антонима ѝ.  

В текста на презентацията откриваха двойки синоним - антоним и сами 

съставяха такива. Учителят направи връзка с английския език. Работата в урока 

продължи с откриване на думи синоними и антоними с представки. Работата в урока 

завърши с разпространението на антонимите в книжовния български език. Учениците  

поставяха антоними в български пословици и поговорки.  

Учителят направи обобщение, постави домашна работа - учениците да открият 

пословици и поговорки от българския език, които съдържат антоними.  

В хода на урока  учителят изисква правилно изговаряне от учениците на новите 

термини, използва дидактически материали и ИКТ. Говори с подходяща интонация и 

сила, темпът на работа е съобразен с груповата динамика. Учениците са ангажирани, 

дисциплинирани и толерантни, няма прекъсване на учебния час.  Учителят 

предоставя възможност на учениците да изразяват собствени мнения и идеи. Използва 

фронтален метод в учебния час. 

Учителят не съобразява дейността в урока с индивидуалните възможности на 

ученика със СОП  в класа, не се наблюдава диференцирана работа, не проверява в 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

15 

тетрадките на учениците изпълнението на поставените задачи. В часа не се наблюдава 

екипна работа, диференциран подход. В урока не се наблюдава самооценка  от 

учениците. Оценки в учебния час не бяха поставени.  

 Наблюдение на урок за самоподготовка по български език и литература в 

I  “а” клас 

Тема: „Какво най-обича тигърчето“ 

Учителят използва разнообразни ресурси в учебния час – читанка, електронен 

учебник, цветни моливи. Извършена е предварителна подготовка. Поставена е задача 

учениците да свързват героите със съответната приказка, прави се самостоятелен 

прочит на произведението с подходящо подбрани въпроси.   

Учениците с голям интерес  четат приказката по роли. Драматизацията повишава 

активността и ги мотивира за следващите упражнения. Учениците умело подреждат 

последователно моментите от приказката и свързват правилно дадените изрази от 

произведението, подреждат думи в изречения, свързани с поуката на приказката. В хода 

на урока учителят изисква правилно изговаряне от учениците на нови и непознати 

думи. Структурата на урока е ясно обоснована. Четенето на приказката подобрява 

четивната техника на учениците, а задаваните въпроси към съдържанието развиват 

уменията за четете с разбиране у първокласниците. Учителят използва ИКТ в урока и 

работи за изграждане на връзки с изобразително изкуство. Екипна работа и самооценка  

не се наблюдава в часа. Поставена е допълнителна работа за часовете за занимания по 

интереси да нарисуват картина по прочетената приказка. .  

 

Провеждане на срещи 

Среща с ученици 

На срещата присъстват 9 ученици - по един представител от всеки клас (от IV до 

XII), включително и председател на Ученическия съвет.   

Участниците споделиха, че най-хубавото в училището е комуникацията между 

ученици и учители. Всички са единодушни и отбелязват, че директорът е всеотдаен и 

държи на училището. 

Броят на задачите в учебното съдържание е съобразен достатъчно с 

възможностите им. Учениците посещават консултациите по различни учебни предмети, 

най-често по математика и английски език. По-голяма част от учителите съобразяват 

учебното съдържание с индивидуалните им възможности и диференцират задачите. В 
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училището преподавателите организират допълнителна работа за подготовка на 

учениците за национално външно оценяване и държавен зрелостен изпит. В учебните 

часове се поставят задачи за търсене и намиране на информация. Учениците имат 

възможност да работят с различни източници – речници, интернет, различни 

приложения, допълнителни материали, предоставени от учителите. В учебните часове 

по български език и литература често биват мотивирани да работят в библиотеката, а 

също така с официалния речник на Българската академия на науките (БАН). По история 

и цивилизации са посетили „Държавен архив“ в гр. Смолян, където търсят информация 

от различни документи, по география и икономика използват специализирания сайт  

www.worldometers.info. Учениците споделят, че в някои часове учителите ги делят на 

групи (химия и опазване на околната среда, английски език, биология и здравно 

образование, история и  цивилизации), като съставът и броят на групите не се променя. 

В зависимост от изпълнението на задачите и тяхното представяне всички участници в 

екипа биват оценявани.  

Учителите поставят оценки чрез устно изпитване и на всички писмени 

изпитвания, например тестове, контролни и класни работи, входни и изходни равнища, 

домашни работи и проекти. Решават практически задачи в часовете по химия и 

опазване на околната среда, биология и здравно образование и човекът и природата.  

Правата и задълженията на учениците, толерантността към различието най-често 

се разглеждат в начален етап в часа на класа. Знания и умения за придобиване на 

принадлежност към род и родина получават най-често в час на класа, по философия и 

история и цивилизации. Организират се училищни тържества, рецитали, изложби за 

официални празници, както и за националния празник. Традиция в училището е 

представяне на радио-предавания за отбелязване на възрожденски и обществени теми. 

Всеки учебен ден започва с изслушване на химна на Република България. 

За конфликтни ситуации в училището учениците не споменават. Училищното 

ръководство работи по всеки сигнал за нарушение на реда в училището. Своевременно 

ръководството, класните ръководители и педагогическият съветник провеждат 

разговори с родителите и с учениците. Осъществяват се дейности за превенция на 

тормоза. Изнасят се беседи, лекции, презентации с лектори от различни институции 

(например с Районно управление на полицията, Агенция за социално подпомагане).  

Изграден е ученически съвет, който допринася за живота на училището чрез 

реализирането на радио-предаванията, издаване на училищен вестник, с предложения 

http://www.worldometers.info/
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към ръководството на училището за училищните празници. Членове на съвета участват 

в комисия за разрешаване на конфликти, както и при процедурата за отпускане на 

стипендии.  

Всяко мероприятие в училището приключва тържествено с награди на учениците 

с грамоти или медали в спортните състезания.  

Учениците споделиха, че желаят подобрение на материалната база в училище, да 

работят с интерактивни дъски, както и да се ремонтира физкултурният салон, а също 

така да имат възможност в избираемите учебни часове да имат възможност да избират 

физическо възпитание и спорт.   

Доволни са от ръководството на училището и нямат препоръки.  

Среща с педагогическите специалисти 

На срещата присъстваха петнадесет педагогически специалисти, вкл. главни 

учители,  учители по общообразователни учебни предмети, педагогически съветник, 

психолог, учител целодневна организация на учебния ден.  

Учителите споделиха удовлетвореността от работата си в СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“. В образователния процес най-харесваното от тях са множеството 

инициативи, богатият културен живот, работата в синхрон с учениците, провежданите 

интердисциплинарни уроци и работата по проекти. Педагогическите специалисти 

харесват позитивното отношение на ръководството и учениците.   

В гимназията се провеждат мероприятия в сътрудничество с читалище „Христо 

Ботев“, с Държавен архив в град Смолян, с детска педагогическа стая, отдел „Закрила 

на детето“, регионалната библиотека. Училището партнира с филиала на ПУ „Паисий 

Хилендарски” в гр. Смолян, издадени са общи разработки с преподавателите от 

университета. Според педагогическите специалисти чрез участието на 

учениците  в международни проекти  се формират   умения за работа в екип, 

отговорност и дисциплина.  

Учителите споделиха, че в дейностите по обща подкрепа включват кариерно 

ориентиране на учениците („Моето първо работно място“ за ученици от дванадесети 

клас) и консултации по учебни предмети, които се провеждат не само по утвърдения 

график, но и винаги, когато учениците ги потърсят за помощ. Консултациите на 

учениците са диференцирани за изявени ученици и за ученици с обучителни 

затруднения. Обща подкрепа получават всички ученици. Ежедневно им се оказва 

помощ, насочват се към любими интереси и занимания, които поощряват желанието им 
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за изява. Педагогическите специалисти споделят, че училищната библиотека е място за 

провеждане на учебните часове, особено за по-малките ученици. В институцията  се 

осъществява подкрепа на ученици в риск от отпадане и от уязвими групи чрез 

осигуряване  на обяд, средства за транспорт, безплатни помагала и таблети за 

електронното обучение за ученици, които нямат технически устройства. Ученическият 

съвет организира благотворителни кампании, подготвят пакети с храна на нуждаещи се 

ученици. 

В началото на учебната година се изготвя програма за допълнителна подкрепа с 

набелязани конкретни дейности. За учениците допълнително в институцията са 

организирани по график консултации с психолог, педагогически съветник, ресурсен 

учител и учители по учебни предмети. Те споделят, че събират информация чрез 

анкетиране и доклади от класните ръководители.   

Учителите проследяват напредъка на учениците чрез провеждането на входни и 

изходни равнища, резултатите на които се анализират, обобщават и набелязват мерки 

за подобрение. В гимназиален етап се осъществява подготовка за държавни зрелостни 

изпити по български език и литература и по втори учебен предмет по избор. Учителите 

в начален и в прогимназиален етап споменават, че подготвят учениците 

за национални външни оценявания в IV и VII  клас. Задължително се представя 

рецензия на всички писмени работи, за да може родителите да са запознати  с 

усвоеното учебно съдържание и допуснатите пропуски на децата им.  

Интеркултурни компетентности у учениците се развиват чрез участието 

в международни проекти по програма „Еразъм+“, в които поставени в реална среда 

общуват на чужд език. Учител от начален етап споменава, че е поставил 

изследователска домашна работа на тема: „Битов празник на етнос“.  В часа на класа се 

запознават с културата и традициите на етносите в региона.  

Педагогическите специалисти споделят, че често подготвят открити, 

интегрирани и бинарни уроци. Провеждат се и уроци в градската библиотеката, 

читалището, музея. Много често, при добри метеорологични условия, часовете по 

изобразително изкуство и човекът и природата се провеждат в парка, а в VI клас е 

изнесен интегриран урок на тема: „Опорно-двигателна система“. Учениците 

упражняват знания, придобити по английски език и човекът и природата.  

Според учителите степента на удовлетвореност от образователния процес е 

висока поради добрия климат в училище, мотивацията за учене, работата по 
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международни проекти, но е необходимо повишаване на мотивацията за учене на някои 

ученици.  

Изградена е система за наставничество, във вътрешните правила за работната 

заплата е регламентирано месечно възнаграждение и тази учебна година на един учител 

е назначен наставник.  Делeгират се правомощия и отговорности на педагогическите 

специалисти в училището.  Със заповед на директора се назначават постоянни и 

временни комисии. Комисията по безопасност на движението по пътищата подготвя 

и реализира проект за изграждане на площадка за безопасност на движение в двора на 

училището.   

Провеждат се и вътрешноквалификационни обучения.  Чрез анкетиране се 

определят дефицитите. Във връзка с ОРЕС в училището са проведени обучения на 

следните теми: „Облачни технологии“, „Работа с електронен дневник“, „Обучение за 

работа с електронни технически устройства – интерактивни дъски и таблети“, 

„Интердисциплинарни уроци по иновацията на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

„Интегрирано обучение за комплексно и функционално усвояване на знания и 

придобиване на умения“. 

Комуникацията с родителите се осъществява чрез електронния дневник, по 

телефон, във Viber групи, онлайн родителски срещи. Учителите определиха връзката с 

родителите като своевременна. 

Учителите са удовлетворени от работата си в гимназията, не желаят промяна в 

начина на  управление. 

 

 

Среща с родители  

На срещата присъстваха 15 родители на ученици от първи до дванадесети клас, 

сред които и представители на обществения съвет и училищното настоятелство. 

Родителите изразиха мнение, че важните моменти от образователния процес на 

училището са високите резултати на учениците, осигуряването на занимания по 

интереси, работата по проекти. В управлението най-много одобряват бързите решения 

на екипа и добрия микроклимат.  

Участниците в срещата споделят, че учителите формират и развиват умения за 

отговорности у учениците за собствените им действия, като акцентират на 

възпитанието. Майка на близначки от втори клас сподели, че нейните деца с 

удоволствие спазват правилата при изпълнение на дежурството в клас.  
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Учителите работят за изграждане на активна гражданска позиция и национални 

ценности у учениците предимно в часа на класа. Участват в училищни и общински 

изяви. Провеждат уроци в градския исторически музей по история и цивилизации, в 

парка по човекът и природата, биология и здравно образование, в планетариума по 

физика и астрономия. В училището учителите работят с учениците в риск от отпадане и 

от уязвими групи, като се свързват със семействата, консултират ги по различните 

учебни предмети. Предоставят електронни устройства за обучение от разстояние. 

Провеждат дарителски кампании. Класните ръководители ги запознават с графика за 

индивидуална работа с учениците, а също така информацията е налична на интернет 

страницата на училището.  

Дейностите по адаптирането на новозаписаните ученици към средата започва 

преди постъпването им в първи клас. Провеждат се родителски срещи, бъдещите 

първокласници посещават училището и се запознават с учителите и класните стаи. 

Училището провежда съвместни инициативи и с детските градини. Приемственост се 

осъществява и в пети клас, където учениците се запознават с учителите по учебните 

предмети.   

Учителите формират активна гражданска позиция у учениците. Активно работят 

с читалището за празника 24 май, осъществяват факелни шествия, парад на 

гвардейците. С учениците от 11 клас е проведен открит урок в съда.  

Обсъждат съвместно с обществения съвет бюджета на училището и отчетите. 

Съгласували са остатъкът от средствата да се използват за хигиенни материали, а за 

подобряване на материалната база са дали препоръка училището да търси средства от 

проекти и външни източници (общината, МОН).  

      Според родителите комуникацията с тях е ефективна и своевременна. Посочват в 

подкрепа на този факт липсата на ученици с допуснати безпричинни отсъствия. 

Електронният дневник, социалните мрежи и имейл кореспонденцията осигуряват 

надеждната и системна комуникация с родителите на учениците. 

 Физическата среда в училището е безопасна, съществува отделен вход за 

учениците от първи клас. Физическата охрана се осъществява от помощния персонал. 

 Настоятелството подпомага дейностите в училището. То е съдействало за 

откриването на училищния стол; осъществява рекламни кампании.   

Родителите споделят, че желаят подобрение в образователния процес чрез 

модернизиране на средата (подмяна на ученическите маси, шкафове; интерактивни 
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дисплеи, интерактивни дъски), вътрешен и външен ремонт на сградата. Отоплителният 

сезон в град Смолян е по-дълъг и съвместно с ръководството на училището търсят 

начини за саниране сградата на гимназията; преминаване на отоплението от течно 

гориво (дизел) към отопление на природен газ, което е по-евтино, но е необходим 

значителен първоначален капитал за подмяна на котлите. 

Всички родители са удовлетворени от управлението на училището. Директорът е 

отдаден на работата, грижовен към учениците и развитието на училището. 

 

Среща с екипа за управление 

На срещата участваха директорът на училището, заместник-директорът и 

главеният счетоводител.  

Според екипа за управление на училището заниманията по интереси са 

съобразени с потребностите и желанията на учениците чрез проведено анкетно 

проучване. С участието си в тях осмислят свободното си време и надграждат знания и 

умения в избраните от тях области.  

Проследяването на напредъка на учениците се извършва чрез анализ на 

резултатите от входно и изходно равнище, обсъждане на успеха, чрез анализ на 

компетентностите. В институцията е разработена процедура за отчитане на напредъка 

на учениците. Педагогическите специалисти набелязват методите и средствата на 

обучение за осигуряване на качествено образование. Съобразно спецификата на 

училището дейността на педагогическия съвет е планирана и организирана.  

По отношение на използването на различни методи за проследяване напредъка 

на учениците ръководството споменава за работа по проекти и участие в олимпиади и 

състезания на училищно и регионално ниво. По време на тези състезания и самите 

учениците имат възможност да съпоставят нивото на знанията си спрямо останалите 

участници. 

При установени пропуски, водещи до незадоволителни резултати в обучението 

по определен учебен предмет, се работи целенасочено с тези ученици чрез консултации 

(два учебни часа седмично за напреднали и за ученици с пропуски, като при 

необходимост се осигурява допълнителен час), провеждат се дейности по проект 

„Подкрепа да успех“. 

Преходът между различните етапи на обучение се извършва плавно, дейностите 

на учителите са насочени към обособяване на подходяща среда за всяко дете и ученик. 
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Постъпващите ученици в I клас изпитват известни затруднения, особено ако не са 

посещавали детска градина, но успяват сравнително бързо да се адаптират. Учителите 

от начален и прогимназиален етап провеждат съвместни уроци по Национална 

програма „Заедно в грижата за всеки ученик“. 

Програмата за превенция на ранното напускане на училище е ефективна заедно 

с всички планирани  и изпълнени политики и дейности в тази насока. Те се изпълняват 

изключително отговорно от училищния екип и в училището рядко отпадат ученици. 

Тясното сътрудничество със семейството, многообразните дейности, обогатяването на 

материалната база, съвместната работа с общинските власти, подпомагане храненето и 

поддържане на позитивна атмосфера в общуването допринасят за задържане на 

учениците. 

Във връзка с осигуряване на финансиране на целите в Стратегията за развитие 

на училището и в плана за изпълнението, главния счетоводител информира, че всички 

планирани дейности са финансирани и реализирани. Установява се, че стратегията не е 

актуализирана, валидна е до 2020 година. В разпределението на средствата от остатък 

на бюджета участва и Обществения съвет.   

Директорът изрази мнение, че е изградил изключително добра комуникация и 

сътрудничество с други институции и организации. Много добре си партнират с 

общината, с местното читалище „Христо Ботев“, районен съд, държавен архив, Езикова 

гимназия „Проф- д-р Асен Златаров“ гр. Хасково. Активно участват в съвместни 

мероприятия, организират съвместни уроци, мероприятия и екскурзии.  

В институцията е разработена система за валидиране на резултатите на 

учениците. През учебната 2019/2020 година са валидирани резултатите на един ученик.  

Според ръководния екип на училището Националните програми допринасят за 

повишаване на образователните резултати в институцията.  

В края на срещата директорът сподели, че е изключително отговорен към 

поетите си задължения и отговорности и се стреми към създаване на най-добри условия 

за работа на екипа и обучението и възпитанието на учениците. В училището е 

изградена позитивна атмосфера със силно мотивиран и сплотен екип. 

 

3. Цялостна оценка на качеството образование, предоставяното от Средно 

училище „Св. Св. Кирил и Методий“, град Смолян. Оценка на всяка отделна 

област за инспектиране. 
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Цялостната независима експертна оценка на качеството на предоставяното 

образование в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, град Смолян е   

Добра  3,10. 

Оценката на област „Образователен процес“ –  Добра  2,92. 

Оценката на област „Управление на институцията“ – Добра  3,25. 

 

4. Основни констатации по области и критерии  

Област „Образователен процес“ 

Критерият „Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението“ е 

оценен с добра оценка 3,25. Оценката на индикатора „Организация на урока и на 

производствената практика“ е добра 3,00, определена от срещата с учениците и от 

наблюдаваните уроци. Учителите успяват да мотивират учениците да участват активно 

в процеса на обучение. Миналият опит и знания се използват за усвояване на нови. 

Структурата на урока е ясна и обоснована, но не всички негови елементи съответстват 

на очакваните резултати. Разпределението на времето между отделните компоненти не 

е оптимално. Учителите предоставят възможност на учениците да задават въпроси, 

когато не разбират учебното съдържание. Учениците изразяват активно собствени идеи 

и мнение. Учениците са удовлетворени от това, че учителите съобразяват обема на 

учебното съдържание с възможностите им. Оценката на индикатора „Използване на 

подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и технологии на преподаване“ е 

добра (3,00), определена от оценката на учениците и от наблюдаваните уроци от 

инспектиращия екип. Индикаторът е оценен в близки стойности от учениците с 57%, а 

от инспектиращият екип в наблюдаваните уроци със 55% степен на изпълнение. 

Учениците изразяват мнение във въпросника, че в повече от  половината предмети им 

се предоставя възможност да използват електронни технологии в учебните часове. 

Становището на инспектиращия екип, формирано от наблюдаваните часове, е че 

педагогическите специалисти съчетават в достатъчна степен методите на преподаване 

по начин, който осигурява формиране на ключови компетентности. Педагогическите 

специалисти прилагат дидактически средства (учебник, тетрадка, мултимедийна 

презентация, схеми, таблици, изображения, фотоси). В 86% от наблюдаваните уроци 

учителите осъществиха връзки с други учебни предмети. Използват подходящата 

терминология и изискват от учениците. Учителите в средна степен целесъобразно 
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използват ИКТ ресурси, но използването от учениците е в ниска. Индикаторът 

„Учителят демонстрира професионално поведение е с много добра оценка – 4,00. 

Отчетената стойност на индикатора, свързан с професионалното поведение на 

учителите в посетените часове, е 85%. В по-голяма част от наблюдаваните учебни 

часове темпът на работа е съобразен с груповата динамика. Учителят демонстрира 

професионално поведение, говори с подходящо сила и интонация, проявява 

професионално отношение и поведение, използва и следи за спазване на нормите на 

българския книжовен език в процеса на обучението. Добра (3,00) е оценката на 

индикатора, оценяващ прилагането на индивидуализиран подход. Степента на 

изпълнение на този индикатор от наблюдаваните уроци (68%) и мнението на учениците 

(67%) от срещата с тях. Чрез използваните инструменти се отчита със средната степен 

съобразяването на дейностите в урока с индивидуалните възможности на учениците. В 

учебните часове учителите проверяват изпълнението на поставените задачи и 

проследяват усвояването на учебното съдържание от учениците като акцентират на 

разбирането, а не на механичното възприемане и възпроизвеждане. Не се наблюдава 

диференциране на задачите в часа по български език и литература в IV „в“ клас. 

Учителят не прилага индивидуализиран подход при обучението на ученик със СОП в 

класа. 

Оценката на критерия „Ефективност на взаимодействието за личностно 

развитие на учениците“ е задоволителна – 2.40. Индикаторът „Развитие на умения за 

учене“ е оценен с добра оценка 3,00. Степента на изпълнение е от наблюдаваните 

уроци и от срещата с учениците. В наблюдаваните уроци инспектиращият екип 

установи, че учителите мотивират учениците да участват в процеса на обучението, 

използват миналия им опит за усвояване на нови знания, възлагат добре структурирани 

задачи, които затвърждават придобитите знания и задълбочават разбирането на 

учебното съдържание. Поставят на учениците задачи за търсене, извличане и 

използване на информация от различни източници, свързана с учебното съдържание в 

средна степен. Учителите предизвикват вниманието и интереса на учениците чрез 

проблемно поставяне на темата, прилагат и използват различни стилове на учене – чрез 

презентации, дискусия, ролева игра. В наблюдавания урок по езикова култура в XI  „а“ 

клас учителят използва радиопредаването по повод 145-годишнината от априлското 

въстание с темата за часа, задава въпроси  поставя задачи свързани с урока и събитието. 

В часа по български език и литература в VII „б“ клас домашната работа се използва за 
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целите на новото учебно съдържание като се осъществява плавен преход. Оценката на 

индикатора „Развиване на умения у учениците за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване“ е задоволителна 2,00. В наблюдаваните уроци в ниска степен се 

предоставят възможности за самооценяване от учениците. Индикаторът „Развиване на 

умения у учениците за работа в екип“ е оценен със задоволителна оценка (2,00). Според 

учениците екипната работа в уроците е застъпена в ниска степен (33%), 

инспектиращият екип я оценява също в ниска степен (31%). В часа по химия и опазване 

на околната среда в X  „а“ клас от посетените учебни часове учителят осъществи 

екипна работа с учениците. Индикаторът „Осигуряване на обща подкрепа“ е с добра 

оценка – 3,00. Родителите са информирани за ежеседмичните консултации по учебните 

предмети. В институцията е утвърден график, който е поставен на видно място, както и 

на интернет страницата. Учителите ги запознават на родителските срещи и чрез 

контактите по телефона. Осигурените занимания по интереси подкрепят развитието на 

ключовите компетентности на учениците по общообразователната и профилираната 

подготовка. Институцията разполага с библиотека с обособени кътове за четене и 

свободен интернет. Осигуряват достъп на учениците до информация от различни 

документални източници с цел изграждане на компетентности за търсене и използване 

на информация. Голяма част от учителите попълват във въпросниците, че осъществяват 

дейности за превенция на обучителни затруднения. При срещата с тях инспектиращият 

екип установи, че в институцията е създадена практика за екипно обсъждане и 

планиране на дейностите за оказване на обща подкрепа. Учителите избират 

диференцирани дейности, така че да съответстват на различното равнище в развитието 

на учениците и техните способности и запознават родителите. Голяма част от 

учениците споделят във въпросниците, че се предлага допълнително обучение по 

учебни предмети, за такива с изявени дарби, предлагат се и дейности, свързани с 

кариерното им ориентиране. В часа на класа с XII клас е разглеждана темата „Моето 

първо работно място“ съвместно с кариерни консултанти. Индикаторът „Осигуряване 

на допълнителна подкрепа“ е оценен с добра оценка – (3,00). В институцията работата 

на екипа за подкрепа на личностно развитие е ефективна. Родителите са запознати с 

индивидуалния учебен план на учениците със СОП. Осигурени са дидактични ресурси 

и среда за работа според плана за подкрепа на учениците. Работи се за насърчаване на 

творческите заложби и потребности на учениците, както и на тези с изявени дарби 

(подготовка за олимпиади, състезания и конкурси).  
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Критерият „Проследяване на напредъка на учениците и оценяване на 

резултатите от обучението на учениците“ получава оценка добра 3,00. Индикаторът 

„Резултати от външни оценявания, олимпиади, състезания и др.“ е с добра степен на 

изпълнение. Учениците имат високи постижения в олимпиади, завоювани медали в 

национални и международни състезания. В гимназията са изложени грамоти, купи и 

медали, спечелени от учениците. Не е отчетен резултатът от национално външно 

оценяване в десети клас поради факта, че през учебната 2019/2020 година то не е 

провеждано съгласно заповед на Министъра на образованието и науката във връзка с 

COVID-мерките. В средна степен са резултатите от национално външно оценяване в 

седми клас. Добра (3,00) е оценката на индикатора „Резултати от държавни зрелостни 

изпити“, със степен на изпълнение 67%. В средна степен са резултатите от държавния 

зрелостен изпит по български език и литература и по учебен предмет по избор на 

ученика. Индикаторът „Проследяване на нивото на усвояване на компетентностите у 

учениците“ е оценен с добра оценка – (3,00), формирана от самооценката на директора, 

проведените срещи с екипа за управление и педагогическите специалисти. Във 

въпросника директорът попълва, че постиженията на учениците се проследява, 

анализират и се набелязват мерки за подобряване на образователните резултати. При 

срещата с него инспектиращият екип установи, че в институцията се използват 

традиционни начини за проследяване на напредъка на учениците. Резултатите се 

представят, обсъждат и набелязват мерки за подобрение на заседания на педагогически 

съвет. Графикът на заседанията с предварително зададения дневен ред е публикуван на 

интернет страницата на училището. Учителите работят индивидуално с учениците. 

Индикаторът „Осигуряване на прозрачност и обективност на процеса на оценяване в 

училище“ е оценен с максималната оценка 4,00. Учениците и родителите са запознати с 

критериите за оценяване на резултатите от обучението. Информирани са за графика за 

провеждане на контролни и класни работи. Степента на изпълнение на този индикатор 

от въпросниците за родители и ученици (81%). По-голямата част от учениците и 

родителите посочват във въпросниците, че учителите аргументират оценките, които 

поставят. В институцията на видно място е поставен графика за контролни и класни 

работи. Индикаторът „Прилагане на разнообразни видове и форми за оценяване“ е със 

задоволителна оценка 2,00, формирана от заключенията на инспектиращия екип и на 

учениците – в срещата с тях. При анализа на документите и информацията за 

училището не се наблюдава такава училищна политика за учебната 2019/2020 година за 
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провеждане на училищно външно оценяване, което определя и резултата в картата за 

обща информация - 0%. В наблюдаваните уроци в ниска степен е изпълнението на 

индикатора (33%). В част от тях учителят използва оценяването за установяване на 

резултатите от обучението, отстраняване на констатирани пропуски и мотивация за 

учене (езикова култура, математика). Индикаторът „Поощряване на напредъка на 

учениците“ е със задоволителна оценка 2,00. В наблюдаваните уроци не винаги се дава 

индивидуална обратна връзка, а е предимно обща за паралелката. Във въпросниците 

родителите оценяват високо изискванията на учителите за подобряване на резултатите 

на учениците. 

Критерият „Социализация и възпитание в образователния процес“ е оценен 

с добра оценка 2,75. Индикаторът „Насоченост на урока към социализацията и 

възпитанието на ученика“ е оценен със задоволителна оценка 2,00, формирана от 

резултата от наблюдаваните уроци, мнението на педагогическите специалисти и 

родителите. Инспектиращият екип отчита включването на компоненти с възпитателно 

въздействие от посетените уроци (работят с включени камери в ОРЕС). В институцията 

са изградени традиции, които подпомагат адаптирането на учениците към 

образователната среда. При постъпването в първи клас се провеждат съвместни уроци и 

се отбелязват празници с детските градини в района на училището, провеждат се 

опознавателни родителски срещи. Организират се събития, празници, свързани със 

значими исторически личности и събития, отбелязват официални и национални 

празници. В наблюдаваните часове в ниска степен е отчетена насочеността на урока 

към социализацията и възпитателно въздействие. Максимална оценка (4,00) получава 

индикаторът, отчитащ поддържането на позитивна дисциплина, оценен от 

инспектиращия екип със степен на изпълнение 83%. Учениците демонстрират 

поведенческа ангажираност и самодисциплина в наблюдаваните учебни часове. 

Задоволителна (2,00) е оценката на индикатора „Формиране и развитие на социални и 

граждански компетентности“. Учителите работят с учениците за насърчаване на 

толерантността, за изграждане на гражданска позиция и национални ценности. 

Развиване на умения за управление на конфликти, организиране на събития и дейности, 

свързани с опазване на околната среда и здравословния начин на живот. Учителите 

развиват интеркултурните компетентности на учениците чрез проведените срещи по 

програма „Еразъм+“, запознаване с традициите на други държави. Не се работи 

целенасочено за запознаване с етносите на територията на нашата страна, тяхното 
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културно наследство, традиции и обичаи, взаимно уважение и разбиране. Учениците са 

включени в училищни инициативи, свързани с формирането на интеркултурни 

компетентности. В проведените срещи с родителите и педагогическите специалисти 

бяха предоставени примери, че предимно в часа на класа се работи с учениците за 

изграждане на социални и граждански компетентности (беседи за взаимно уважение, 

зачитане на различието; участие в мероприятия на гр. Смолян). Инспектиращият екип 

получи доказателства и конкретни примери при срещата с педагогическите 

специалисти и родителите за ефективна работа на училищната общност за управление 

на конфликтите. Самите ученици познават и спазват правилата, запознати са с 

процедурите в случай на тормоз и насилие. Никоя от целевите групи не посочи 

конкретен пример на такива прояви. В училището се работи активно за изграждане на 

активна гражданска позиция и национални ценности. В часа на класа обсъждат теми за 

личната отговорност на учениците. Разговарят с психолога за толерантността, 

вниманието, уважението. В наблюдаваните уроци в ниска степен се отчита работата на 

учителите за формиране и развиване на умения за решаване на практически задачи. 

Индикаторът, измерващ създадените условия за удовлетворяване на личностните, 

образователните и социалните потребности на учениците се оценява с добра оценка 

3,00. Формирана от мненията на родители и ученици. Те отчитат в средна степен 

организирането на събития за образователни цели, обучения с участието на лектори, 

стимулирането на учениците за активно участие в състезания, конкурси и олимпиади.   

Критерий „Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст“ получава добра оценка 3.25. Индикаторът „Ефективност на мерките за 

превенция“ е оценен с добра оценка 3,00. Училището изпълнява своя Програма за 

превенция на ранното напускане на училище. Идентифицират се ученици в риск от 

отпадане, осъществява се ефективна връзка с родителите. Намаляват безпричинните 

отсъствията. Училището използва механизми за подкрепа на учениците в риск – 

стипендии, закупуване на карти за транспорт, осигуряване на безплатни учебници и 

лаптопи за ОРЕС. Новопостъпилите ученици и техните родители получават подкрепа 

при приема в училището. В портфолиото на институцията е посочено, че за последните 

две учебни години е отпаднал един ученик и един е реинтегриран. Целодневната 

организация на учебния ден е ефективна, осигурено е столово хранене на учениците, 

организирани са отдихът и физическата активност, самоподготовките и заниманията по 
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интереси. В училището са изградени кътове за отдих. В по-ниска степен е отчетена 

ефективността на квалификацията на педагогическите специалисти и участието на 

учениците в кариерно консултиране. Индикаторът „Ефективност на мерките за 

интервенция“ е с добра оценка 3,00. Високи и сходни са резултатите от срещата с екипа 

за управление и въпросника към родителите. Работата с учениците в риск от отпадане е 

ефективна. По-ниска е степента на изпълнение на индикатора от изразеното мнение на 

директора във въпросника (67%). Той оценява в средна степен ангажираността на 

родителите за редовното посещаване на училище от децата им. При проведените срещи 

и в резултат на наблюденията на инспектиращия екип се установи, че мерките за 

намеса на училищното ръководство при риск от отпадане са ефективни, 

ангажираността на родителите е повишена. Ефективността на мерките за компенсиране 

е с добра оценка (3,00). В институцията са създадени условия за валидиране на 

резултати от ученето. Ефективността на взаимодействието между участниците в 

образователния процес за намаляване на отпадането от образователната система е 

оценена от инспектиращия екип в максимална степен 4,00. В резултат на положените 

усилия на екипа на училището образователните резултати на учениците в риск от 

отпадане през последните две години са повишени, а безпричинните отсъствия 

намаляват. 

Критерият, измерващ степента на удовлетвореността на педагогическите 

специалисти, учениците и родителите от образователния процес, е с добра оценка – 

3,00. Удовлетвореност у учениците от образователния процес е оценен с добра оценка 

3,00. Степента на изпълнение на този индикатор от въпросниците за учениците и от 

проведената среща с тях. Учениците ценят професионализма на учителите си, но 

желаят да бъде модернизиран учебния процес чрез обучение с интерактивни дъски. 

Педагогическите специалисти отчитат в средна степен удовлетвореност отчетена в 

проведените срещи с тях и от въпросниците. Степента на удовлетвореност у 

родителите от образователния процес е оценен с добра оценка 3,00. Родителите желаят 

подобрение на средата в образователния процес, ремонт на училището и подмяна на 

отоплителната инсталация.  

Графика 1 отразява общия резултат от област „Образователен процес“ от всички 

участници в процеса на инспектиране – инспектиращ екип, директор, педагогически 

специалисти, ученици и родители.  
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Графика 1 

Според сравнителната графика учителите дават най-висока оценка на област 

„Образователен процес“. Във въпросника посочват 95 % степен на изпълнение,  със 71 

% определени от инспектиращия екип при срещата с тях. Отчитат необходимост от 

подобрение на формирането и развитието на социалните и гражданските 

компетентности. По-ниска е оценката на директора от въпросника (92%), който е 

удовлетворен от осъществяваната допълнителна подкрепа и нивото на проследяване на 

компетентностите у учениците.  Във въпросника родителите посочват 83% степен на 

изпълнение, а в срещите с тях 86%. Родителите са удовлетворени от проследяване 

нивото на усвояване на компетентности у учениците. Отчитат насочеността на урока 

към социализацията и възпитанието на ученика в средна степен. Оценката на 

учениците е по-ниска – 72% от въпросника и 73% от срещата с тях. Удовлетворени са 

от прозрачното и обективно проследяване на резултатите в процеса на оценяване, но 

желаят подобрение при развиване на умения за работа в екип. Оценката на 

инспектиращия екип за областта „Образователен процес“ е най-ниска. Инспектиращият 

екип оценява високо професионалното поведение на учителите, осигурената 

прозрачност и обективност при проследяване постиженията на учениците в процеса на 

оценяване. Необходимо е подобрение при развиване на умения у учениците за 

самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване, развитие на умения за работа в 
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екип, прилагане на разнообразни видове и форми за оценяване, формиране и развитие 

на социални и граждански компетентности.  

 

Област „Управление на институцията“ 

Критерият „Устойчиво развитие на училището“ е получил добра оценка 3,40. 

Индикаторът „Стратегически мениджмънт“ е с незадоволителна оценка 1,00. В 

институцията не е налична актуална Стратегията за развитие на училището.  

Оперативният мениджмънт се оценява с добра оценка – 3,00. Осигурени са ресурси и 

подходяща работна среда за ефективно изпълнение на съответната длъжност. За 

учителите са обособени учителска стая с използване на ИКТ технологии, предвидени са 

работни помещения за обслужващия персонал. Дейността на педагогическия съвет е 

планирана и организирана съобразно спецификата на училището. Създадени са правила 

с ясни функции, отговорности и компетенции за делегиране на права и отговорности, 

които осигуряват ефективност на дейността на институцията. В училището се прилага 

ефективна система за заместване на отсъстващи учители, което се финансира по НП 

„Без свободен час“ и от бюджета на училището. Изградени са условия за 

административно обслужване. Налични са онлайн образци на документи, които могат 

да бъдат подавани по електронен път или на място. Индикаторът „Автономията на 

училището“ е оценен с много добра оценка 4,00. В Правилника за дейността на 

училището е отразена спецификата на институцията. Училището прилага автономия за 

определяне на профилите, разработва учебните планове и програми. Екипът за 

управление споделя, че гимназията избира организацията, методите и средствата на 

обучение за осигуряване на качествено образование. В училището са утвърдени 

символи и ритуали, училищно знаме. Индикаторът „Лидерство в училищната общност“ 

е с добра оценка 3,00. Директорът като лидер обединява и вдъхновява училищната 

общност. Оказва подкрепа за успешна промяна и стимулира инициативи и творчество 

на ученици и учители в училището. Ученическият съвет е активен. Изградено е 

лидерство сред учениците. Педагогическите специалисти подкрепят техните 

инициативи. Индикаторът „Екипна работа в училището“ е оценен с добра оценка – 

(3,00). В институцията са създадени оптимални условия за професионален диалог и 

екипна работа между педагогическите специалисти. Изградени са методически 

обединения, провеждат се интердисциплинарни и бинарни уроци.  
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Критерият „Ефективно управление на ресурсите“ е оценен с добрата оценка 

3.33. Индикаторът „Целесъобразно управление на финансовите ресурси за развитие на 

училището“ е оценен с добра оценка 3,00. Общественият съвет е съгласувал 

предложението на директора за разпределение на остатъка от средствата към края на 

годината. Планираните и изразходените средства за квалификация на педагогическите 

специалисти осигуряват в средна степен изпълнение на заложените цели и 

анализираните потребности. Степента на изпълнение на този индикатор от срещата с 

екипа за управление е 67%. Реализирани са средства за подобряване на физическата 

среда, възстановен е училищния стол, на който е извършен ремонт. Осигурено е 

финансиране за съвременни дидактически средства. Родителите са запознати с 

дейността на обществения съвет. Оценката на индикатора, измерващ прозрачното 

управлението на бюджета е добра 3,00. Утвърденият бюджет и отчетът за изпълнението 

му са публикувани на интернет страницата на училището. Педагогическите 

специалисти са запознати с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото 

изпълнение. Степента на изпълнение на този индикатор от срещата с родителите е 67%. 

Общественият съвет е дал становище за разпределението на бюджета по дейностите и 

размера на разходите, както и за отчета за изпълнението му, но не и за капиталовите 

разходи.  Индикаторът „Училището привлича допълнителни средства за развитието си“ 

е оценен с много добра оценка 4,00. В институцията са осигурени допълнителни 

средства по четири международни проекта по програма „Еразъм+“, национални 

програми и проекти. Реализирани са партньорства с училища от  Франция, Испания, 

Италия за създаване на активно гражданско отношение, лидерски умения и изграждане 

на ключовите компетенции комуникативност, креативност, сътрудничество и критично 

мислене - “Local initiatives in the European village”, „Kids in Clouds”. Според екипа за 

управление на институцията осигурените допълнителни средства допринасят във 

висока степен за развитието на училището. Осигурени са собствени приходи от наеми. 

Двата индикатора, свързани с привличането, мотивирането и задържането на 

педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в училището са оценени 

във висока степен. Директорът е създал условия за подкрепа на педагогическите 

специалисти, прилага се наставничеството. Разработените показатели за оценяване на 

резултатите от труда на педагогическите специалисти са съобразени със спецификата 

на училището. Оценката на индикатора „Насоченост на квалификацията на 

педагогическите специалисти към развитие на професионалните им умения и 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

33 

компетентности и към напредъка на децата“ е оценен със задоволителна оценка 2,00, 

формирана от въпросниците за директора и педагогическите специалисти, срещата с 

тях и картата за обща информация. Поради липса на актуална Стратегия за развитие на 

училището инспектиращия екип не може да даде оценка дали Плана за квалификация 

на институцията е съобразен с политиките и приоритетите и. Ръководството подкрепя и 

стимулира педагогическите специалисти за участие в подходящи форми и теми за 

квалификация. На срещата с тях учителите споделиха за ефективността на 

осъществените квалификации. В Плана за квалификационна дейност са заложени 25 

теми за външна и 8 за вътрешна квалификация с участие на всички учители във всяка 

тема. Чрез анкетиране се определят дефицитите. Провеждат се и 

вътрешноквалификационни обучения.   Във връзка с ОРЕС в училището са проведени 

обучения на теми: „Облачни технологии“, „Работа с електронен дневник“, „Обучение 

за работа с електронни технически устройства – интерактивни дъски и таблети“, 

„Интердисциплинарни уроци по иновацията на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

Критерият „Управление и развитие на физическата среда“ е оценен с добра 

оценка 3,00. Индикаторът „Безопасна и достъпна физическа среда“ е оценен с добра 

оценка 3,00. Осигурено е видеонаблюдение в сградата, на входа и в двора на 

училището. Учениците имат достъп до здравен кабинет и здравно обслужване. 

Осигурен е транспорт за пътуващите ученици, като час от картите се финансират от 

училището. Класните стаи, кабинетите, лабораториите, залата за спорт са безопасни. 

Спортните площадки на двора са с остаряла настилка. Част от материалната база е 

обновена и се опазва. Необходим е ремонт на сградата (вътрешен и външен), саниране 

и преминаване на отоплителната система към по-икономично гориво. В институцията 

са създадени условия за равен достъп до образование за ученици чрез осигурена 

достъпна архитектурна среда до първи етаж на сградата, изградени са санитарни възли 

за хора с физически увреждания. Индикаторът „Функционална и модернизирана 

физическа среда“ е оценен с добра оценка – (3,00). Кабинетите, залите, лабораториите и 

част от класните са оборудвани и се поддържат в съвременен и функционален вид. 

Спортният корпус е обзаведен и поддържан, но не е ремонтиран. Осигурен е достъп до 

библиотека, която е приветлива и функционална, изградени са кътове за четене. 

Сервизните помещения не са обновени, но са поддържани. Кухнята в стола е с 

остарели уреди. Индикаторът „Въвеждане на информационно-технологични ресурси в 

цялостната дейност на училището“ е оценен с добра оценка – (3,00). От документите на 
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училището и наблюдението на място може да се проследи изпълнението на политиката 

на гимназията за използване на информационните и комуникационните технологии в 

цялостната дейност. За провеждане на учебната дейност са предоставени 

функционални и модернизирани информационно-технологични ресурси за 86% от 

класните стаи/кабинетите и 100% за административните помещения. 

 Критерият „Развитие на институционалната култура в училището“ е 

получил много добра оценка 3,50. Индикаторът „Изграждане на позитивна среда в 

училището“ е оценен с много добра оценка – (4,00). Съвместно договорените правила и 

ценности между педагогическите специалисти, родителите и учениците се спазват и 

осигуряват добри взаимоотношения. В институцията са сформирани действащи 

работни групи и училищни комисии за разрешаване на възникнали казуси. По-голямата 

част от педагогическите специалисти попълват във въпросниците, че притежават 

умения за справяне с конфликти. Учителите следят за реда и спазването на правилата в 

училището. Прилага се Етичен кодекс на училищната общност. Учителите спазват 

система от дежурства, с които осигуряват безопасна и сигурна среда. В училището са 

създадени няколко къта за постиженията на учениците, те са силно мотивирани за 

участия в състезания и конкурси. Получават стипендии и морални награди за своите 

успехи. Индикаторът „Политики на училището за развиване на социални и граждански 

компетентности“ е оценен с добра оценка – (3,00). В училището са реализирани 

инициативи, съобразени с интересите на учениците и спецификата на училището. 

Реализират се инициативи, свързани с ученическото лидерство. Ученическият съвет е 

изградил комисия, която разглежда нарушенията в гимназията. В училището са 

осъществени инициативи подкрепящи спорта, здравето и доброволческите инициативи. 

Организирани са „Ден на спорта“, беседа на тема „Здравословен начин на хранене и 

лична хигиена“, благотворителен Коледен базар. Индикаторът „Ефективност на 

системата за интервенция и подкрепа при прояви на тормоз и насилие“ е с оценен с 

много добра оценка 4,00. Периодично през учебната година се провеждат събития за 

противодействие на тормоза и насилието. Учениците със съдействието на училищното 

ръководство, педагогическия съветник и ученическия съвет организират и провеждат 

съвместни инициативи. Учениците споделят, че при възникнал проблем в училище се 

обсъждат възможните решения и последствията за участниците и свидетелите. Във 

въпросниците към учениците във високи стойности са отбелязани установените 

демократични практики, свързани с лидерството и реализацията на доброволчески 
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инициативи. Педагогическите специалисти определят политиката на училището, 

насочена към изграждане и поддържане на национални и колективни ценности във 

висока степен. Индикаторът „Публичност на дейността на училището“ е оценен с добра 

оценка 3,00. В институцията са налични информационни материали с актуално 

съдържание. Интернет страницата на училището се поддържа и своевременно 

обновява.  

 Оценката на критерия „Управление на партньорства“ е добра – 3.00. 

Индикаторът „Проактивност на директора“ е оценен от инспектиращия екип с добра 

оценка – (3,00). Директорът е движещата сила за осъществяването на дейностите в 

училището, използват се всички възможности за включване на училището в съвместни 

дейности с външни организации. Изградени са и се поддържат ефективни партньорства 

с: община Смолян, ПУ „Паисий Хилендарски“, читалище „Христо Ботев“, планетариум 

гр. Смолян, Агенция ,,Социално подпомагане“. Максимално високо е оценен 

индикаторът, отчитащ проактивността на директора от срещата с родителите. 

Установените партньорства, които се развиват устойчиво допринасят за постигане на 

целите на институцията. Оценката на индикатора „Взаимодействие с родителите“ е 

добра 3,00. Както родителите, така и учителите и директорът считат комуникацията 

помежду си за навременна и ефективна за обучението и възпитанието на учениците (с 

телефон, групи, електронен дневник, онлайн родителски срещи и родителски срещи). 

Институцията рядко рядко включва родителите в дейности, организирани от тях, както 

и в мероприятия по превенция на насилието и тормоза. Индикаторът „Ефективност на 

взаимодействието със заинтересованите страни“ е оценен с добра оценка 3,00. 

Директорът и учителите отчитат взаимодействието със заинтересованите страни за 

повишаване на качеството на образователния процес. Според директора са създадени 

условия за конструктивен социален диалог. 

Критерият „Степен на удовлетвореност от управлението на институцията“ 

също е с висока оценка – 4,00. Педагогическите специалисти, родителите и учениците 

от проведените срещи с тях са удовлетворени във висока степен от управлението на 

институцията. От въпросниците се наблюдават малко по-ниски стойности, но отново 

много високи (въпросници за ученик (79%), за педагогическите специалисти (96%), за 

родителите (75%)).   

Общите резултати, получени в област „Управление на институцията“ са 

представени в графика 2. 
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Съгласно сравнителната графика директорът дава най-висока оценка на 

изпълнението на критериите към тази област. В своя въпросник той посочва 95 % 

степен на изпълнение,  със 76 % са определени и от инспектиращия екип при срещата с 

екипа за управление на гимназията, на която бяха дадени множество примери за 

изпълнение на критериите, но се отчете и липсата на Стратегия за развитие на 

училището. Педагогическите специалисти посочват във въпросниците 91 % степен на 

изпълнение на критериите, при срещата с тях резултатите са по-високи (96 %). Те 

смятат, че квалификацията на педагогическите специалисти може да бъде подобрена. 

По-критични са родителите (76%), които са посочили във въпросниците, че 

взаимодействието с тях може да бъде подобрено. Въпреки по-високата степен на 

изпълнение, посочена при срещата с учениците – 93% в сравнение с въпросниците - 

76% от учениците споделят в срещата, че е необходимо да се подобри политиката на 

училището за развиване на социални и граждански умения. Оценката на 

инспектиращия екип за областта „Управление на институцията“ е най-ниска. Висока е 

степента на изпълнение на автономията на училището, лидерството на училищната 

общност,  екипната работа, осигурени допълнителни средства за развитието на 
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институцията, но е необходимо подобрение в стратегическия мениджмънт, насоченост 

на квалификацията на педагогическите специалисти към развитието на 

професионалните умения и компетентности към напредъка на учениците.  

 

Силни страни 

При комбинираната инспекция СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Смолян 

показва следните силни страни:  

 

1. Резултати от външни оценявания, олимпиади, състезания и др. 

2. Осигуряване на прозрачност и обективност на проследяване процеса на 

оценяване в училище. 

3. Осигурени допълнителни средства за развитието на училището. 

4. Изграждане на позитивна среда в училището. 

 

5. Насоки за подобрение и препоръки за предприемане на конкретни действия за 

подобряване на качеството на предоставяното образование  

 

В резултат на инспекцията СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Смолян следва да 

положи усилия, за да подобри своите резултати, относно: 

 

1. Прилагане на разнообразни видове и форми за оценяване на учениците. 

2. Развиване на умения у учениците за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване. 

3. Развиване на умения у учениците за работа в екип. 

4. Стратегически мениджмънт. 

 

В съответствие с определените насоки за подобрение инспектиращият екип дава 

следните препоръки: 

По отношение на насока 1. 

        Директорът да създаде условия за прилагане на разнообразни видове и форми за 

оценяване, чрез провеждане на училищно външно оценяване, групови и проектни 

задачи.   

По отношение на насока 2. 
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        Директорът и педагогическите специалисти да обсъдят и изберат дейности и 

разнообразни техники, които учителите да прилагат в образователния процес за 

развитие на умения за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване у 

учениците;  

        По отношение на насока 3. 

3.1. Учителите да организират учениците да работят в екип/и според конкретните 

очаквани резултати на урока; 

3.2. Учителите да организират промяната на броя и/или състава на екипите, давайки 

възможност учениците да изпълняват различни задачи; 

3.3. Директорът да планира обучения, открити практики и други дейности, които да 

подпомогнат учителите да прилагат в образователния процес дейности за развитие на 

умения у учениците за работа в екип и да им предоставят възможност да изпълняват 

различни роли в екипа. 

По отношение на насока 4. 

4.1. Директорът да създаде училищна комисия, която да направи анализ и изготви  

Стратегията за развитие на училището.  

4.2. Директорът да възложи на училищната комисия да разработи План за действие и 

финансиране към Стратегията; 

4.3. Планът за квалификация на педагогическите специалист да бъде съобразен с чл. 44, 

ал. 5 от Наредба № 15 от 22.09.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

 

 

  

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

 

2.6.2021 г.

X Катя Кръстева

Катя Кръстева

старши инспектор

Signed by: Katya Aleksandrova Krasteva  
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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). 

 

 

 

 


