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ДОКЛАД 

ЗА ПРОВЕДЕНО ВЗАИМНО ОЦЕНЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩЕТО С РОДИТЕЛИТЕ 

ЗА ПЕРИОДА  09.2014 – 02. 2015 (УЧЕБНА ГОДИНА) 

 

ОЦЕНЯВАНО УЧИЛИЩЕ: 145 ОУ „Симеон Радев 
 
ПЕРИОД НА ВЗАИМНОТО ОЦЕНЯВАНЕ:Проведено на 29.02.2015 г от 13,00 до 17,00ч 
 
ОЦЕНЯВАЩ ЕКИП:  (ДАННИ) Капка Велинова – директор на 104 ОУ, Наталия Билковска – пом.директор на 104 ОУ, 
Елизабета Вихрийска – педаг. съветник на 104 ОУ, Весела  Иванова- директор на 171 ОУ, Канелия Костова- начален учител в 
171 ОУ и Мария Божилова – начален учител в 171 ОУ 
 
УЧАСТНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕТО В ПРОВЕДЕНИТЕ СРЕЩИ: (ДАННИ) един родител, председател на УН;един пом. 
Директор; един младши учител; две ученички от 7.клас – членове на ученическия парламент 
 

І.  Констатации 

СТАНДАРТ 1 Комуникацията между училището и родителите подпомага учебния процес и напредъка на учениците   
Индикатор 1.1  Училището прилага разнообразни форми за комуникация с родителите 
Училището използва много и разнообразни форми за комуникация , между които. сайт на училището/http://145oy.com/; Фейсбук 
страница /https://bg-bg.facebook.com/145.OY.Simeon.Radev/, информационно табло. във фоайето на училището, монитор, на който се 

показват изяви и извънкласни дейности на децата и учениците, ученическа книжка, имейли на родителите, телефонни разговори, 

консултации, родителски срещи, срещи с УН, дневници на класа, социални групи на отделните класове и класния ръководител . Въпреки 

това в анкетите процентът на родители, ученици и учители, отговорили положително във висока и много висока степен е под 60. В 

свободните отговори и при разговор с пом.директора стана ясно, че родителите очакват разширяване на електронните форми на общуване- 

ел.дневник, възможност за видеонаблюдение и/или онлайн наблюдение на училищни дейности, вкл. уроци. Тези очаквания на родителите 

срещат разбирането на училищното ръководство и пасивната съпротива на учителите. В момента се проучват възможностите за внедряване 

на нова ел.платформа, което е залегнало и в плана на дейности на училището. Затова оценяващият екип счита, че степента на изпълнение на 

този индикатор е средна. 

Индикатор 1.2. Комуникацията е двупосочна 
Над 80% от анкетираните оценяват във висока степен този индикатор, а разликата между групите е малка. Други източници : 

ученическа книжка , ежедневни разговори при посрещане и изпращане на учениците, консултации на всеки учител в приемното му 

време, всеки учител и ръководството изпраща важна информация на имейлите на родителите и получават от тях обратна информация; 
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декларация от родител за съгласие по важни въпроси / за лагери, за видео заснемане и снимки, които се публикуват на сайта на 

училището или по медиите, за участие във събития и проекти. Индикаторът е изпълнен във висока степен. 

Индикатор 1.3. Общуването училище - родители е основано на взаимно доверие , уважение и зачитане 
Общуването между всички участници в училищната общност, вкл. учениците е основано на взаимно доверие и уважение. Показват го 

категорично резултатите от анкетите и разговорите с родителя и учениците, на които присъствахме. Този индикатор е изпълнен в 

много висока степен. 

Индикатор 1.4. Училището има изградена система за разглеждане на жалби и сигнали 
В училището има изградена система за разглеждане на жалби и сигнали. През периода 09.2014 г. до момента има постъпили три жалби в 

РИО и МОН. На предложенията, сигналите и жалбите от родителите на ученици от училището се търси съдействие и от родителите и се 

отговаря в срокове, посочени във вътрешните правила. Често след разговор с родителя, не се стига до писмена жалба или сигнал и проблемът 

се решава на ниво училище. Към 145 ОУ за наблюдавания период има описани 8 на брой жалби, като две от тях са на един родител.  

Оценяващият екип имаше достъп до класьора със заведените сигнали, както и до вътрешно-училищни документи, разписващи механизъм на 

действие при постъпил сигнал или жалба. Индикаторът е изпълнен във висока степен. 

Стандарт 1. е изпълнен отлично, тъй като са изпълнени всички индикатори към него, повечето във висока 

степен. 
СТАНДАРТ 2 

Родителите участват в училищния живот 
Индикатор2.1. Родителите присъстват на училищните мероприятия 

 В подготвителните групи и в начален етап посещаемостта на родителите е най-висока, а в прогимназиален етап постепенно намалява. 

Родителите присъстват най-масово на откриване на учебна година , ден на отворени врати, концерти и представяне на извънкласни 

дейности,  коледни базари, празници, свързани с немската и английската култура, Празник на буквите.  Като причина да не присъстват 

посочват липса на време или неудобно за тях време, което съвпада със служебна заетост. Родителите отчитат, че са поканени и училището 

се интересува от тяхната подкрепа.Индикаторът  е изпълнен във висока степен,  

Индикатор 2.2. Родителите участват активно в училищните мероприятия 

Данните от анкетите показват, че анкетираните ученици, родителите и учителите смятат, че родителите не участват достатъчно активно в 

училищните мероприятия – около 50% са отговорили положително във висока и много висока степен. Разговорите показаха, че родителите 

са активни на ниво паралелка и остаталите класове понякога не знаят за другите инициативи или УН е активно за общоучилищни 

мероприятия, на които част от родителите не са обърнали достатъчно внимание, защото не касаят лично тяхното дете. 
Индикатор 2.3. Родителите инициират училищни инициативи/мероприятия 

В отговорите от анкетите по този индикатор мненията на отделните групи се разминават най-силно. Докато 100% от ръководството 

смята, че родителите инициират във висока степен инициативи за училището, при учителите процентът е 18, а при самите родители – 

28. Вероятно ръководството работи с малко на брой, но много активни родители, затова разминаването в отговорите е високо. В 
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разговора с директора и председателя на УН стана ясно, че родителите са инициатори на голям брой извънкласни форми, които 

финансират, както и на „Идеен проект за цялостна реконструкция, модернизация и дострояване на 145 ОУ и разрешение за строеж; 

инициатива на родители – „ Чисти тоалетни“ за поставяне на сапун, антибактериален препарат за седалките и хартия.  

Индикаторът е изпълнен в средна степен. 

Тъй като са изпълнени всички индикатори към стандарт 2, някои от които във висока степен, считаме, че 
стандартът е изпълнен отлично 
 
СТАНДАРТ 3 Взаимодействието училище – родители допринася за напредъка  на учениците и за устойчивост на техните 

успехи  

3.1. Родителите осигуряват присъствието и участието на учениците в клас и в училищни мероприятия.  

 По мнението на родителите, учениците и учителите взаимодействието училище- родители допринася за напредъка на учениците и за 

устойчивостта на техните успехи. Тук мнението е безспорно, че родителите  осигуряват децата си в клас и  в училищния живот, както и 

че те присъстват на училищните мероприятия. Мнението и на трите страни по този въпрос е 100 %. Тук като доказателствен материал 

бе  годишния план на училището и богатия снимков материал. В резултат на това ние определяме този индикатор като изпълнен във 

висока степен. 

 3.2. Родителите осигуряват необходимите учебни помагала 

 По въпроса за осигуряване на учебните помагала, мнението на анкетираните учители и ученици е единодушно – осигуряват се на 100 

%. При проведеното взаимно оценяване, след проведените интервюта с родителите, се установи припокриване на мненията от 

самооценката с това на учителите и учениците. Родителите изказаха мнение, че въпреки високата им себестойност, те осигуряват 

необходимото. Изказаха още мнение, че е добре да се избират помагала, които ги има и в електронен вариант, както и информацията за 

тях да бъде навреме.  

Съобразявайки данните от самооценката и резултатът от интервютата, определяме този индикатор като изпълнен във висока степен. 

3.3. Училището осигурява условия за пълноценно взаимодействие с родителите 

На ниво самооценка за този индикатор от 53 % до 78 % е движението на отговорите за това, че училището осигурява пълноценно 

взаимодействие с родителите. Процентът на родителите е 53% и това, както стана ясно от анкетата и интервюто с присъстващите 

родители, е естествено, защото хората имат различни очаквания и амбиции. Освен това и трите страни участващи в анкетирането са 

запознати с графиците за консултации, разполагат с телефонните номера и имейли  и могат да обменят информация по отношение 

поведението и успеха на ученика и след работното време за учителя. От срещата с представителите на учителите, учениците и 

родителите, можем да заключим, че взаимодействието между тях е основано на доверие, което пък е доказателство, че индикаторът е 

изпълнен във висока степен 

3.4. Родителите са удовлетворени от условията за подкрепа, напредъка и устойчивостта на успеха на учениците 
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Предвид представения доказателствен материал- наличие на извънкласни и извънучилищни дейности, нарастването на заявлениета за 

записване в училището в 1 клас и ПК и проведеното взаимно оценяване, потвърждава резултатите от самооценката. Родителите дават 

53% изпълнение, а ръководството 100%. Тук е мястото да се посочи, че резултатите на учениците от НВО в 4 и 7 клас са 

изключително високи и може би не всички родители са запознати с тях или очакванията им са прекалено високи. Според нас би могло 

да се поискат от родителите конкретни предложения, за да се повиши процента на пълноценно взаимодействие и удволетвореност от 

условията за подкрепа, напредъка и устойчивостта на успеха на учениците. 

Окончателната ни оценка за изпълнението на този индикатор е средна степен. 

Тъй като са изпълнени всички индикатори към стандарт 3, някои от които във висока степен, считаме, че 
стандартът е изпълнен отлично 
 

СТАНДАРТ 4 Родителите участват в определянето на приоритетите за развитие на училището 
4.1. Родителските активи и училищното настоятелство инициират и реализират дейности за развитие на училището. 

Родителите участват в определянето на приоритетите за развитие на училището, но те са представители основно на училищното 

настоятелство. Родителските активи вземат дейно участие, като реализират полезни дейности за училището, за да се подобрят 

условията в училището. Както стана ясно от интервюто с учениците и родителите, много важни за училището са извънкласните 

форми- 18 на брой. Мнението на повечето родители е, че не инициират дейности-57 %, може би защото  инициативата е от активите, в 

които са малък брой родители. По индикатор 4.1 голяма част от родителите не са запознати, че родителските активи и училищното 

настоятелство са основни фактори в организиране и реализиране на дейностите за развитие на училището. В обсъждането при 

взаимната оценка, бе споделено като проблем нежеланието на родителите да участват в родителските активи и настоятелство. 

Споделеното от родителите, присъстващи на самооценяването обаче, ни информира  и за дейността на активите, които реализират 

дейности, засягащи всички ученици в училището. Освен това осигуряват и финансов ресурс за определени дейности, които са 

достъпни отново за всички ученици. В зависимост от тези доказателства ние смятаме, че този индикатор е изпълнен в средна степен. 

 4.2. Родителите участват в разработването на стратегията за развитието на училището. 
 В самооценката родителите посочват, че не участват в разработването на стратегията за развитието на училището- 57%, и само 5% 

участват. Това беше потвърдено и на срещата за взаимна оценка, но родителите изказват важни причини за това: липса на свободно 

време,некомпетентност, както и че трябва да се посочат конкретни въпроси от училището, по които да работят. Освен това споделиха, 

че само някои неща биха ги стимулирали да участват и това са дейности, които ще доведат до подобряване на МТБ и  подготовката на 

децата. Тези обаче, които участват са от училищното настоятелство и по мнението на ръководството и учителите, са изключително 

ценни като партньори с идеите си. 

Според самооценката индикатор 4.2  е постигнат във висока степен.. По същия индикатор ние смятаме че постигната средна степен на 

изпълнение. 
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Всички индикатори съм стардарт 4 са изпълнени поне в средна степен, поради което считаме, че стандартът  

е изпълнен във висока степен 

 
ІІ. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

 

Силни страни  

Родителите са част от живота на училището и в училищната общност съществуват отношения на взаимно уважение и доверие. Голяма 

част от тях са активни и съпричастни към училищните инициативи, които засягат пряко децата им, родителските активи по класове 

инициират разнообразни дейности и оказват финансова подкрепа на училището. Голяма част от тях са с висше образование и 

възприемат образованието като ценност, така че подкрепят учителите във високите им изисквания към децата. Използва се капацитетът 

на родителската общност при организиране на извънкласни дейности за голяма част от учениците.Училищното ръководство е отворено 

към предложенията на родителите за подобряване на комуникацията между страните. 

 

Страни, нуждаещи се от подобрение  

Училището може да бъде медиатор между родителските активи по класове и Училищното настоятелство, които понякога не са наясно 

за дейностите, в които пряко не участват. Уместно  е да се изследват родителските нагласи за визията и стратегията на училището, 

преди тези документи да бъдат актуализирани. 

 

Степен на съответствие между мнението на ръководство, учители, родители и ученици 

При голяма част от индикаторите има съответствие между мненията на различните групи. Там, където мненията се разминават, 

вероятна причина е различната гледна точка към проблема 

 

Обобщена заключителна оценка 

- Степен на постигане на стандартите - висока 

- качество на работата с родителите   - отлично, тъй като са постигнати всички стандарти и всички 
индикатори в тях.. 

- адекватност на планираните мерки и дейности   

Планираните мерки са адекватни, но недостатъчно конкретни. Вероятно това е свързано с факта, че изработването на плана и 

приемането му на педагогически съвет беше свързано с много кратки срокове. При самооценката училището си е дало висока 

оценка на всички индикатори, затова не може да се очаква планиране на много дейности, защото не са отчетени области, които 

се нуждаят от подобрение.  
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ІІІ.  ПРЕПОРЪКИ 
 
 

- какво да се поддържа като добра практика на училището в работата с родителите 

Чувствителността на училищното ръководство към идеите на родителите и тонът на сътрудничество могат да служат  като  

добра практика не само за самите тях, но и за всички училища от мрежата. 

- какво да се подобрява и развива 

- на каква подкрепа от мрежата училището може да разчита за реализиране на планираните подобрения  

 
Училището е постигнало висока степен на качество при работата си с родителите, затова в момента няма нужда от подкрепата на 
мрежата за планираните подобрения, но може да служи като пример за добри практики. 
 
 
 

Дата: .........................                                                      Подписи на оценителите: ......................... 

         
 
 
 
 
 
IV. КОМЕНТАР НА ДИРЕКТОРА 
 

- кои заключения и препоръки приема и с кои не е съгласен 
 
 
 
 
 

                                                                                          

 Запознах се с доклада:  

                                                                                                                  Директор: (име и подпис)                                                                                                              

  


