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Настоящите правила са приети с решение на Педагогическия съвет - Протокол №13/13.09.2022 г. 



І. ЦЕЛ  

1. Изграждане на система за квалификация на педагогическите кадри на основата на план за квалификация, приеман ежегодно в 

началото на учебната година от Педагогическия съвет. 

2. Постигане на по-високо качество на педагогическия труд и по-високи резултати в учебната работа. 

3. Непрекъснато атуализиране на знанията и уменията на преподавателите и усвояване на нови методи в преподаването 

4. Получаване на правилна ориентация за новостите в педагогическия процес 

 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Да се проучат потребностите на учителите за участие в квалификационни форми 

2. Да се повиши мотивацията за участие в обучителни програми 

3. Квалификационните форми да се избират доброволно, съобразено с индивидуалните интереси 

4. Обучението да се обвърже с потребностите на обучаваните и със спецификата на училището като организация 

 

 

ІІІ. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Вътрешноинституционална квалификационна дейност: 

- провеждане на открити уроци 

- мултимедийно интерактивно обучение 

- дискусии 

- тренинг 

- индивидуално самообразование 

- подпомагане на новоназначени учители и такива с по-малък професионален опит 

Извънучилищна квалификационна дейност: 

- курсове 

- семинари 

- лекции 

 

 

ІV. ОСНОВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

 

1. Комплексна  дейност /провеждана ежегодно/ - обхваща  актуална  проблематика в  съответствие  с  функциите   на   

заеманата  от  обучаваните  педагогическа   длъжност. 

Включват  се: 

1. новоназначени   учители с трудов стаж  до  3  години;  

2. класни   ръководители; 

3. старши  учители; 



4. председатели на екипи за ключови компетентности;  

5. заместник-директор;  

6. директор.  

1.1. Цел на този вид квалификационна дейност  

Квалификацията  включва  работа  с училищна  документация, запознаване  с промени  в  нормативните  документи, изисквания  

към  ново  учебно  съдържание , планиране  /годишно, тематично,  урочно/  

2. Тематична  дейност / провеждана ежегодно/ - обхваща  теоретичната и  практическата  подготовка   по  конкретни 

професионално–педагогически  изисквания. Включват  се: 

1. Учители;  

2. педагогически  съветник;  

3. заместник-директор  

2.1. Цел на този вид квалификационна дейност  

Квалификацията   включва  работа  по  адаптиране  преподаването  към   спецификата  на   учениците   със специални  

образователни  потребности,  ученици  в  неравностойно  социално  положение,  подготовка  на  проекти и др. 

3. Инструктивна  дейност /провеждана  периодично/ - обхваща  изисквания,   появили  се  в  процеса  на  обучение  и  

възпитание. 

4. Професионално-педагогическа  специализация  за  придобиване  на   професионално-квалификационна   степен – по 

личния план на всеки учител. 

 

V. ФИНАНСИРАНЕ 

1. Финансирането се осъществява от бюджета на училището, собствени приходи и дарения. 

2. Средствата за квалификация на педагогическите специалисти се определя в размер на 105 лв. на педагогически 

специалист и се предоставя за включване на педагогическите специалисти в квалификационни курсове, предварително 

обсъждани на ПС и утвърдени от директора 

 

VІ. ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА В % 

 

1. за дейности с цялата колегия  - тренинги, семинари (заложени в плана за квалификационна дейност, утвърден на ПС) - 

60% 

2. за участие в национални учителски форуми – национални конференции, конгреси, семинари с международно участие и 

др. - 10% 

3. за участие в квалификационни дейности – лично заявени -  тематични програми - програми за кариерно развитие, 

програми за професионално-квалификационно развитие - 30%  

 



 

VІІ. УСТАНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Ежегодно, м.VІ-ІХ, определяне на потребностите от квалификационна дейност чрез:  

1. анкети;  

2. мнения на учители/учители в ЦДО;  

3. от предложения на екипи за ключови компетентности; 

4. от училищното ръководство (познавайки статута, потребностите и интересите на всеки преподавател, както и 

достигнатото ниво на квалификация). 

 

VІІІ. РЕАЛИЗИРАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИТУАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

 

1. подготовка на информационен пакет с възможностите за повишаване на квалификацията, предлагани от ДИУУ-София, 

ДИКПО - Варна и ДИПКУ - Ст.Загора и НЦПКПС – София. Пакетът с информация се  актуализира и издава за всеки 

учебен срок на хартиен носител; 

2. подбор на формите на квалификация за учебната година; 

3. осъществяване на контакти с ДИУУ, ДИКПО, ДИПКУ, НЦПКПС; 

4. заявления до директора, подавани от желаещите учители в началото на учебната година 

5. актуализация на заложените вътрешноинституционални квалификационни дейности съобразно възникнали потребности 

(нови учебни програми; нови учебници , ДОС и др.) 

6. ежегодно атестиране на учителите (осъществява се в оценъчна карта чрез заложени критерии и показатели и за 

квалификационна дейност); 

7. изготвяне анализ на постигнатите резултати и  на нуждите на квалификационните дейности в бъдещ период в края на 

учебната година. 

 

ІХ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Усъвършенстване на теоретичната и практическата компетентност на учителите и обогатяване на техните знания, умения 

и компетенции по подготовката и реализацията им в преподавателската им дейност 

2. Разгръщане на процесите за организация и управление на дейността на учителите. 

3. Осигуряване на  възможности за оптимално самообразование и квалификация. 

4. 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. 

5. Нови компетенции. 


