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УТВЪРДИЛ:.

M. Станкова 

Директор СУ

ПРАВИЛА

за прилагане на вътрешната система за осигуряване 

на качеството на образование и обучение 

в Средно училище „Желязко Терпешев“ град Любимец

1. Определяне на комисия/работна група/, съгласно чл. 15 от Наредба № 16/08 12.2016г 
за управлението на качеството в институциите, със заповед на директора ,за 
извършване на самооценяването на провежданото в училището образование и обучение 
в срок до края на месец април 2017 г.

2.Работната група по качеството отговаря за функционирането на вътрешната система 
за осигуряване на качеството, като.

I. i разработва правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на 
качеството и актуализирането им;

['] предлага на директора дейностите, процедурите, критериите, показателите и 
инструментите за самооценяването на качеството на предоставяното образование в СУ

□ провежда самооценяването.

] разработва план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;

П разработва конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към 
тях за провеждане на дейностите по самооценяването;

□ изготвя годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване, който 
представя на директора;



предлага коригиращи мерки за изпълнението па годишния план-график за 
провеждане на дейностите по самооценяването и организира и координира 
изпълнението им.

3 .Предоставяне на директора на сигнали за ранно предизвестяване на проблеми в 
процеса на обучение и възпитание при необходимост.

4 . Изработване на анкети, доклади, чек-листи,, протоколи и справки като 
инструментариум за проверка на показателите за оценяване.

5. Доказателствените материали за проведеното самооценяване да се съхраняват в 
училището в продължение на 1 година, след което се предават в архива. Като цяло 
документацията по самооценяването се съхранява не по-малко от 5 години

6. 1 юдобряване на педагогическото взаимодействието „училище-семейство“, с местната 
общественост, със социалните партньори, работодателските организации, 
университетите и други заинтересовани страни чрез:

проучване и прилагане на добри практики на сродни институции,

П подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в общо, 
профилирано и професионалното образование и обучение;

! 1 информиране на обществеността и заинтересовани страни за добрите практики и 
постиженията на училището в областта на осигуряване на качеството на образование и 
обучение;

участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на образование и обучение.

7. Педагогическият съвет приема:

мерките за повишаване качеството на образованието

III правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и 
актуализацията им като част от правилника за дейността на ооучаващата институция;

fJ годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;

годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.

8. Годишният доклад за резултатите от проведеното самооценяване се публикува в 
сайта на училището.

Изготвил:....'

/ В Ш идерова - председател на комисията по самооценяване/

Приети с решение на ПС на заседание от 20.04.2017 г. с Протокол № 5


