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Индикатори Отчетен 

период 

Постигна

ти 

стойности 

Мярка  Източник  

Брой (%) извинени и неизвинени 
отсъствия спрямо изминалата учебна 
година на учениците, участващи в 
иновативния процес 

 

 

2019/2020 

 Анализ на 

резултати, % 

съотношение 

Доклади на класните  

ръководители за края 

на срока 

Образователни резултати на 
учениците, обхванати в иновативния 
процес спрямо миналата учебна 
година/предучилищна подготовка 
(текущи оценки, срочни и годишни 
оценки). Резултатите могат да 
включват и брой ученици, 
сертифицирали компетентности във 
външни за училището организации . 

2019/2020  Анализ на 

резултати, % 

съотношение 

Доклад анализ на 

директора; Данни със 

съпоставими 

диаграми. 

Анализ на входни, 

междинни  и изходни 

диагностики. Карти 

за мониторинг 

Участия, награди, изяви от 
вътрешноучилищни, общински/ 
регионални/национални 
състезания/олимпиади/конкурси/изл
ожби след въвеждане на иновацията  
на учениците, обхванати в 
иновационния процес (съпоставка с 
изминала учебна година или друго). 

2019/2020  Брой 

наградени 

ученици.Съпо

ставка с 

минали 

години 

Доклад на класните 

ръководители.Справ

ко от ЦПЛР гр. 

Поморие 

Брой реинтегрирани ученици в 
училището (в училищната система) 
след въвеждане на иновативния 
процес (съпоставка с изминалата 
учебна година или друго 

2019/2020  Реинтегри-

рани ученици  

Таблица със 

съпоставими данни с 

изминалата учебна 

година.Доклад на 

координатора на 

приобщаващото 

образование 

Удовлетвореност на родители, 
учители, ръководство на училището и 
ученици  (може да се установява чрез 
разговори, анкети, дискусионни 
форуми, мониторинг на форуми в 
електронни платформи и  др.,  вкл. с 
представители на Обществения съвет 
и на  Училищното настоятелство 

2019/2020  Участия на 

родителите % 

Брой родителски 

срещи,анкети, 

дискусионни форуми 

Увеличен брой 

участия на родители  

Повишаване на авторитета на 
училището – увеличен брой ученици 
в училището и/или увеличен брой 
желаещи да постъпят за обучение в 
училището и/или  увеличен брой 
ученици за включване в стартиралите 
иновативни процеси 

2019/2020  Отзиви за 

училището,ув

еличен брой 

ученици в 

иновацията  

Брой публикации в 

медиите. Таблица със 

съпоставими данни 

за увеличен брой 

ученици и иновации 

Брой обучени педагогически и 
непедагогически специалисти от 
училището за работа за реализиране 
на иновативния процес (преди и по 

2019/2020  Брой 

квалифициран

и учители и 

брой 

Таблица със 

съпоставяне на броя 

квалифицирани 

учители преди и по 
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време на иновационния процес) сертификати с 

кредити 

време на 

иновационния 

процес  

Публичност, прозрачност и 
ефективни връзки със 
заинтересованите страни за 
иновативната дейност. 

 

2019/2020  Отношение на 

родителите, 

общественост

та към 

иновативната 

дейност 

Брой проведени 

публични изяви 

Степен на готовност на 
ръководството на училището да 
организира, координира и участва по 
най-ефективен начин в иновативните 
процеси в училището, да подкрепя и 
мотивира педагогическия и 
непедагогически персонал, 
родителите и др. за участие. (може 
да се установи чрез разговори, 
анкети, документация, вкл. и в 
електронен вариант 

2019/2020  Проведени 

анкети, 

разговори, 

протоколи с 

контролна 

дейност 

Брой проведени 

анкети, разговори, 

протоколи за 

контролна дейност, 

презентации, 

Създадено ефективно 
сътрудничество с родителите на 
учениците, обхванати в 
иновационния процес, както и с др. 
заинтересовани страни 
 

2019/2020  Брой 

родители 

обхванати в 

иновационния 

процес 

До  края на учебна 

2020 г. най-малко 

10%  от родителите 

да участват в 

процесите на 

обучение на децата  

Създадено ефективно 
сътрудничество с външни 
организации или физически лица за 
развитие на иновативния процес (от 
страната и от чужбина 

2019/2020  Участие в 

конференции, 

срещи, обмен 

на добри 

практики 

Брой проведени 

срещи, конференции 

Създадено ефективно 
сътрудничество с други училища за 
споделяне на добри практики 

2019/2020  Споделени 

добри 

практики  

Брой споделени 

добри практики  


