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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

     1. Приоритети на квалификацията и целеви групи.:  

                - методическо обединение на началните учители 

                - методическо обединение на възпитатели;  

                - методическо обединение на учителите, преподаващи в прогимназиален етап 

 

     II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

1. Повишаване на квалификацията с цел усъвършенстване и обогатяване 

компетентностите на педагогическите и непедагогическите специалисти за постигане 

на по-високо качество на педагогическия труд и по-високи резултати в учебната 

работа. 

 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Повишаване личната квалификация на директор, ЗДУД, учители. 

2. Участие в курсове, семинари, дискусии и др., организирани от обучителни организации 

в информационния регустър за повишаване на квалификацията на пед. Специалисти. 

3. Квалификация на новоназначените учители. 

- административна – работа с училищна документация 

- педагогическа – планиране/годишно, тематични/, специални образователни 

потребности, ученици в неравностойно социално положение 

 

              IV.  ПОТРЕБНОСТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

          Квалификационната дейност служи за изпълнение на стратегически цели за развитие на 

училището, спомага за обогатяване на процесите на планиране и контролиране на 

образователния процес, променя степента на мотивация на педагогическите кадри, формира 

базисни педагогически, социални, комуникативни и други умения и познания у педагози и 

родители, подсигурява обоснована връзка на цели-дейности-ресурси-резултати-

мултипликация. Тя съдейства за професионалното израстване на педагозите. 

           ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ: 

 Мнения на педагозите, техните желания и нагласи за квалификационна дейност в 

определена насока. 

 Разработване на програма за вътрешноучилищна квалификация на основата на 

индивидуални предложени 

 Определяне на потребностите от квалификация от училищното ръководство, 

познавайки статута, потребностите и интересите на всеки преподавател, както и 

достигнатото ниво на квалификация. 

 Приложение на система от дейности за реализиране на квалификационния и 

образователния процес. 

Наблюдение на нуждите и потребностите от квалификация на кадрите. 
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V.  ИЗБРАНИ ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

1. Семинар 

2. Беседа 

3. Решаване на казуси 

4. Работни срещи 

5.  Дискусии 

6. Открити уроци, бинарни уроци, интердисциплинарни уроци 

7. Обучение 

8. Тренинг 

9. Участие в състезания и олимпиади 

10. Подпомагане на новоназначени учители и такива с по-малък професионален опит 

11. Повишаване на личната квалификация чрез индивидуално учене и самообразоване 

 

VI. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

 Разнообразието на форми за усвояване на съвременни дидактически и 

социализиращи технологии, ориентирани към идеята за непрекъснатото учене. 

 Мултиетническата образователна картина у нас, което стимулира учителя да бъде 

компетентен в сферата на демократичното гражданство и съответните видове 

образование. 

 Намиране на точно решение за промяна на образователните подходи у учители, 

директори на образователни институции и родители. Образователната потребност е 

налице. Остава да се реализират параметрите на образователната ситуация. 

 Търсене на нетрадиционни и иновационни педагогически технологии, съобразно 

социализацията на конкретния ученик в класа. 

 

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Усъвършенстване на теоретичната и практическа компетентност на учителите и 

обогатяване на техните знания, умения и компетенции по подготовката и 

реализацията им в тяхната преподавателска дейност. 

 Разгръщане на процесите за организация и управление на дейността на учителите- 

 Повишаването на професионалната компетентност на учителите и разгръщането на 

нови средства за това ще осигурят възможности за оптимално самообразование и 

квалификация. 

 Създаване и реализиране на изследователска, изпреварваща и дългосрочна 

квалификация за подсигуряване на образователната система с развит човешки 

ресурс, материална база и резултатна образователна работа с учениците. 

 Нови компетенции. 

 Приемане на различни становища, мнения, идеи и довеждането им до дейност и 

реализация с желание, комуникативност, взаимопомощ, целеустременост, 

равнопоставеност, опознаване на личностите, работещи в екипа, поведението им, 

стремежите и нагласите им, рефлексия, създаване на позитивна екипна атмосфера. 
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VIII. КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

          ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

 

№ ТЕМА Квалификационна 

форма 

Участници Брой 

часове 

Обучители Период за 

изпълнение 

1. Обсъждане новостите 

в новия ЗПУО  

Работна среща   Директор, 

ЗДУД,  комисия 

  септември 

  2016 г.  

2. Методи и форми за 

успешна мотивация на 

учениците в НЕОО 

Работна среща Учители в 

НЕОО 

2 Д. Златкова 

Н. Василева 

Д. Лозанова 

  октомври 

  2016г. 

3. Кибертормоз – тормоз 

във виртуалното 

пространство 

Тренинг-обучение Учители 

ученици 

2 А. Иванова 

З. Йорданова 

Е. Никифорова 

 октомври 

 2016г. 

4. Мотивация – същност, 

модели, стратегии 

Обучение  Учители в 

ПЕОО 

2 Б. Христова  ноември  

 2016г. 

5. Формиране на 

социални умения у 

учениците 

Тематичен съвет Учители 2 А. Димитрова 

Е. Ангелов 

Е. Николова 

декември 

2016г. 

6. Оценяването-

формиращо,развиващо, 

мотивиращо и 

проектно 

Семинар  Учители 2 М.Венчев 

Л.Ангелова 

Б.Петрова 

 януари  

 2017г. 

7. Планиране на 

дигитални уроци в 

различни стилове на 

учене в НЕОО 

Работна среща  Учители в 

НЕОО 

2 А. Йорданова 

А.Теофилова 

Б.Валентинова 

февруари 

2017г. 

8. Училището-определящ 

фактор за развитие на 

грамотността 

Тематичен съвет Учители и 

родители 

2 М.Александрова 

К. Бойкова 

март 

2017г. 

9. Музикалното 

възпитание в развитото 

информационно 

общество 

Семинар Учители в 

ПЕОО 

2 С. Сотирова 

Е. Никифорова 

март  

2017г. 

10. „Блясъкът и силата на  

златото“ 

Интердисципли-

нарен урок 

Учители  

ученици 

от ПЕОО 

2 МО-ПЕОО 

М.Бориславова 

Е.Никифорова 

Г.Тонева 

Ю.Борисов 

К. Кръстева 

април   

2017г. 

11. Иновативни методи на 

обучението 

Семинар Учители 2 К. Кръстева 

В. Здравкова 

В. Найденова 

април 

2017г. 

12. Развиване на Бинарен урок Учители  2 З. Йорданова април 
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комуникативно-речеви 

умения по АЕ в НЕОО 

ученици Б. Петрова 

Г. Руменова 

2017 

 

ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

№ ТЕМА Квалификационна 

форма 

Участници Брой 

часове 

Обучители Период за 

изпълнение 

1. Разработване, 

внедряване и 

използване на 

интерактивни форми 

и методи в процеса на 

обучение 

Обучение Учители 8 РААБЕ според графика 

2. Облачни технологии 

за ефективно 

образование в 

дигитална среда 

Обучение Учители 16 НИОКСО според графика 
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                                                                                                                                  Приложение: 1 

  

ПРАВИЛА 

ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

 

             І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за   

повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, 

регионално, общинско и училищно ниво съгласно чл.221 ал.2 от ЗПУО. 

2.  Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се  

извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. 

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от 

обучителни организации.  

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по чл.222  ал. 1  от 

ЗПУО се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. 

Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти.  

3. Вътрешноучилищната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се 

присъждат квалификационни кредити според чл. 223 ал.1 от ЗПУО. 

             4. Педагогическият и персонал има право да повишава образованието и 

професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за 

повишаване на образованието и професионалната си квалификация. /чл.219 ал. 2 т.4 от 

ЗПУО/. 

            5. Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по 

избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на 

изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с 

резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, 

общинската и училищната политика / чл. 224. (1)/. 

            6. Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване на 

квалификацията се договарят между училището и обучаващата институция. 

 

 

ІІ. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

 

1. Педагогически персонал. 

2. Непедагогически персонал. 

 

  ІІІ.  ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ОБУЧЕНИЕ И 

ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА: 
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1. Адекватност на обучението. 

2. Актуалност на обучението.  

3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.  

4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от 

заеманата длъжност. 

5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с 

личните възможности и интереси на служителите. 

6. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за 

повишаване на качеството на дейността на служителите. 

 

          ІV. ЕТАПИ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

 

1.     Анализ на кадровия потенциал.  

1. Проучване на потребностите от обучение и квалификация  по  програми на 

организациите, които я осъществяват, според чл.222 ал.1 от ЗПУО,  за не по-малко от 48 

академични часа за всеки период на атестиране. 

2. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.  

3. Планиране на обучението за вътрешноучилищна квалификация за период от 

една учебна година, съгласно чл. 223 за не по-малко от 16 академични часа годишно за 

всеки педагогически специалист.   

5. Финансово осигуряване на процеса на обучението. 

6. Организиране и провеждане на обучението. 

7. Анализ и оценка на ефективността от обучението.  

 

 

V. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

 

1. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно равнище 

се осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в 

началото на всяка учебна година  и се приема на заседание на ПС. 

2. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел: 

 да осигури съответствие между потребностите на образователната 

система и равнището на професионалната компетентност на 

педагогическите кадри; 

 да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на 

педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие. 

3. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира 

по одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти от МОН, със съдействието на РУО, университети, колежи, квалификационни 

институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие 

в проекти и програми за квалификационни дейности . 

4. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически 

кадри, които работят в училището. 
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5. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на 

квалификацията: 

а/ по собствено желание; 

б/ по препоръка на работодателя; 

в/ по препоръка на експерти от РУО и  МОН. 

6. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията 

(трудовоправни, финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и 

директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие с 

прилагане на Закона за предучилищно и училищно образование.  

7. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват 

педагогически кадри, които: 

а/ преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени 

нови държавни образователни изисквания; 

б/ заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на 

образованието; 

в/ преминават на нова педагогическа длъжност; 

г/ заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по 

специалността за повече от три учебни години. 

8. Всички желаещи да участват в квалификационната форма учители пишат 

мотивационно писмо до директора на училището, съдържащо: 

 тема на квалификационната дейност; 

 продължителност на обучението; 

 програма на обучението; 

 финансова част; 

 мотиви за участието; 

 очаквани резултати. 

9. При равни условия с предимство се ползва пед. специалист с по-малко 

обучения през последната година 

 

VІ. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

 

1. Непедагогическият персонал  има право да повишава образованието и 

професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите 

за повишаване на професионалната си квалификация. 

2. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО, 

университети, колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо 

обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за 

квалификационни дейности. 

3. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на 

образованието и квалификацията си: 

а/ по собствено желание; 

б/ по препоръка на директора на училището; 



9 

 

в/  по препоръка на експерти от съответната област. 

4. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията 

(трудовоправни, финансови и др.) се договарят между непедагогическите кадри и 

директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда. 

 

VІІ. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА УЧАСТИЕ В 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, 

имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно 

равнище. 

2. На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни 

степени, се признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането 

на труда по ред, определен от МОН. 

3. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез 

подходящи отличия. 

4. Възможност за кариерното развитие.   

5. Диференцирано заплащане за по-високо образование и квалификация. 

6. Допълнително заплащане на придобилите ПКС. 

 

           VІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 

 

1. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се  

извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. 

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от 

обучителни организации според чл.222 ал.1 от ЗПУО. Повишаването на квалификацията, 

извършена от организации извън ал. 1, се признава чрез квалификационни кредити от 

началника на съответното регионално управление на образованието след заявление на 

педагогическия специалист при условия и по ред, определени с държавния образователен 

стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти.   

Вътрешноучилищната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се 

присъждат квалификационни кредити 

 

        2.Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките 

на бюджета на училището в параграф «Външни услуги» като разходи за квалификация и 

преквалификация на персонала, от собствени приходи, дарения, средства от проекти и  

програми за квалификационна дейност, средства от училищното настоятелство и др. 

Разходите се заплащат срещу представена фактура или по банков път. 

       3. При ограничения (финансови, брой места и други) ръководството на училището заедно 

с комисията по квалификационна дейност преценяват, кои от изявилите желание учители да 

бъдат включени в съответното обучение, като се взема предвид: 

-  методическа потребност от допълнителна квалификация; 
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-  показани резултати на преподавателите в образователно – възпитателния процес 

(индивидуалните карти за оценка на учителя); 

-  индивидуалните професионални потребности на преподавателя; 

-  препоръки на експерти от РУО; 

-  брой участия в квалификации през последните години.  

 

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава 

финансовият лимит за квалификация в училището, директорът определя средствата за 

съфинансиране с лично участие на служителя. 

    5. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално -

квалификационна степен се заплащат от учителите.  

 

           ІХ . ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

   Предложените правила за организирането на квалификационната дейност са приети на 

заседание на Педагогическия съвет  с протокол №12 от 8.09.2016 г. 

 Приложените правила са твърдени от Директора на училището и подлежат на промени след 

писмено предложение на всеки член от колектива и решение на педагогическия колектив. 

 

Настоящият план е изготвен от: 

 

Зоя Йорданова – старши учител по Английски език 

 

Емилия Никифорова – старши учител в ПЕОО 


