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Чешка училищна инспекция 

http://www.csicr.cz/ 

 

 
ČŠIG-1554/11-G2 
 

Критерии за оценка на условията, развитието и резултатите от образованието за 

учебната 2011/2012 

 

Приложение: индикатори за оценяване 

 

 

Нормативен 

документ 

Съдържание Показател 

Закон за образованието Общи показатели 

 

§ 14 Обучение на малцинства Брой ученици 

§ 15 Обучение по религия Брой ученици 

§ 23 Организация на училището Брой ученици 

§ 24 Учебна година Брой неучебни дни 

§ 25 Форми на обучение Брой учебни часове 

§ 27 Фонд учебници за повторна употреба В % 

§ 41 Индивидуално обучение Период, брой дни 

§ 47 Подготвителни групи в училището Минимален брой ученици 

§ 49 Основно образование - документация Период, брой дни 

§ 50 Отстранявания от час, неизвинени 

отсъствия 

Период, брой дни 

§ 52 Оценка на резултатите от обучението Период, брой дни 

§ 66 Средна степен – преместени ученици, 

прекъснали обучението, отпаднали 

Период, брой дни 

§ 69 Наказани ученици Период, брой дни 

 

Постановление № 14/2005 Предучилищно 

образование 

 

§ 1 Условия за ползване на услугата Детска 

градина 

Брой часове 

§ 1а Подробности за организацията на детска 

градина 

Възраст на децата в групите 

§ 2 Брой деца в група Брой 
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§ 3 Прекъсване на посещението на детска 

градина – по информация на директора 

Период, брой дни 

§ 4 Грижа за безопасността на децата Брой деца на 1 педагог 

 

§ 5 Такси за предучилищно образование Освободени поради 

неплащане 

Постановление № 48/2005 Основно образование 

 

§ 1 Организация на обучението – часове, 

почивки 

брой часове, 

продължителност на 

почивките 

§ 2 Часове по плуване Брой часове 

§ 3 Извънкласни дейности брой 

§ 4,5 Ученици в училището, в класа брой 

§ 6 Предоставяне на учебници, училищни 

материали 

стойност 

§ 10, 11 Класове за езиково обучение брой на учениците, 

продължителност на 

обучението 

§ 12 Курс за основно образование Брой часове, ученици 

Постановление № 13/2005 Средно образование 

 

§ 2 Ученици в училището, в клас, в група Брой 

 

§ 11 Теоретично обучение - учебни часове, 

почивки 

 

брой часове, 

продължителност на 

почивките 

§ 13 Професионално обучение - учебни 

часове, почивки 

 

брой часове, 

продължителност на 

почивките 

§ 16 Спорт – учебни часове, почивки 

 

брой часове, 

продължителност на 

почивките 

Постановление № 10/2005 Професионално 

образование 

§ 3 Организация на учебния процес Продължителност на 

обучението 

§ 4 Ученици в група, сливане, делене Брой ученици 

 

§ 7, 8 Квалификация Степен 
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Указ № 73/2005 Образование на ученици 

със СОП 

§ 8 Организация на специалното образование 

- преподаване. учебни часове,  персонал, 

работещ едновременно 

брой 

§ 9 Класификация на учениците със СОП Диагнози 

§ 10 Ученици в училището, класа, групата брой 

§ 11 Грижа за безопасността на децата Брой деца на 1 педагог 

Указ № 15/2005 Самооценка 

 

§ 7 Съдържание на годишните доклади на 

училището 

определения 

Указ № 64/2005 Инциденти 

 

§ 1 Дневник на инцидентите Описание 

§ 4 Записи за инциденти описание 

   

   

 


