
Информационна кампания под наслов „ Партньорството между учители и 

родители - важна част от образователния процес! “ 

за провеждане на самооценяване на качеството на предоставяното 

образование 

в ДГ № 34 „Лястовичка“, гр. Варна 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

На основание на чл.22, ал.2, т.15 и чл.271,ал.2 от Закона за предучилищното и 

училищно образование, във всички образователни институции се организира 

процедура по самооценяване на качеството на предоставяното образование за 

периода 2016/2018 учебна година. Областите на самооценяване са „Образователния 

процес“ и „Управление на институцията“.  

       Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството за две 

поредни години чрез дейности, процедури и критерии, определени от работната група 

по самооценяването в детската градина. За да е ефективно то, задължение на 

работната група е да провежда информационна кампания в образователната 

институция, която да запознае всички педагогически специалисти, родители и 

заинтересовани страни с техните отговорности в процеса на самооценяването. 

Кампанията в ДГ № 34 „Лястовичка“ ще се провежда по следния начин: 

 За учители – на заседание на Педагогическия съвет; 

 За помощен персонал – на Общо събрание; 

 За родители- на родителски срещи организирани по график в групите до края на 

м .февруари и на информационните табла в групите; 

За всички заинтересовани страни и потребители на образователната услуга – на 

интернет страницата на детската градина. 

Задължителен инструмент  на самооценяването са анкетни проучвания на мнението на 

родителите. Проучването на родителското мнение за качеството на образователните 

услуги и цялостна дейност на институцията има задължителен характер и се 

осъществява чрез попълването на анкетни карти/ въпросници. Те се попълват от 

родителите на място в детската градина. 

След приключване на самооценяването основната информация- докладът от първи 

етап и мерките за подобрение ще бъдат качени на сайта на детската градина. 

  Вътрешното оценяване е инструмент за непрекъснато подобряване  на качеството и 

имиджа на детската градина, които са наш основен приоритет. Качеството на 

образованието винаги е отговорност на всички участници в образователния процес – 

учители и родители. Доброто взаимодействие и споделена отговорност увеличават 

възможностите то да е на още по- високо ниво. 


