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УТВЪРЖДАВАМ: ………………………… 

Татяна Михайлова  

/Директор на 44. СУ „Неофит Бозвели”/ 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

НА 44. СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ” 

 

 

 

 

 

 
Този план е част от годишния план на училището, приет с решение на педагогически съвет, 

проведен на 02.09.2019 г. /Протокол № 11/02.09.2019 г./ и утвърден със заповед на директора № 1253/ 

02.09.2019 г. 
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Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на 

МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти в съответствие със: 

1. Стратегията за развитие на образователната институция. 

2. Установените потребности за повишаване на квалификацията. 

3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с 

приоритетните области за продължаваща квалификация, определяни ежегодно от 

МОН. 

4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната 

квалификация, съгласувани с педагогическия съвет, утвърдени от директора, които 

са част от настоящия план. 

5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и 

национални програми и проекти. 

 

І. ЦЕЛИ  

 

1. Осигуряване на възможности за повишаване на квалификацията в контекста на 

учене през целия живот, придобиване и повишаване на компетентности и кариерно 

развитие. 

2. Създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите, 

промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. 

3. Запознаване с добри образователни практики и реализирането им в училище. 
 

4. Формиране на умения за разработване на проекти с цел подобряване качеството на 

образование и осигуряване на безопасна и естетична училищна среда. 

5. Подобряване комуникацията „семейство – училище” и приобщаване на 

родителската общност като партньор в обучението и възпитанието на децата. 

6. Утвърждаване и издигане престижа на училището чрез подобряване качеството на 

педагогическия труд. 
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ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 
1. Да се разработи система за квалификационна дейност, чийто план е неразделна 

част от годишния план на училището. 

2. Да се стимулират педагогическите специалисти към самоподготовка и 

усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез обмен на добри 

педагогически практики и опит. 

3. Да се създадат условия на делова хуманна атмосфера на откритост и гласност 

при решаване на проблеми, трудности и неуспехи. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 

съдържание по предмети. 

5. Да се осигури съответствие между социалната практика, образователната 

система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите 

кадри. 

6. Да се даде възможност за задоволяване на професионалните интереси на 

педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие. 

7. Да се създаде трайна мотивация за учене у подрастващите чрез модернизиране 

на образователния процес и разнообразни форми за проверка и оценка на 

знанията в съответствие с държавните образователни стандарти. 

8. Да се усъвършенстват организацията и методиката на преподаване и да се 

стимулират професионалните изяви на учителите. 
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ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

 
 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки педагогически специалист)  

 

и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ  (планира се при установена необходимост)   

 

Вид квалификация / 

Тема 

Организационна форма 

/лектории, 

вътрешноинституционални 

дискусионни форуми, 

открити практики, 

методическо подпомагане, 

презентации на творчески 

проекти, резултати и 

анализи на педагогически 

изследвания и постижения, 

споделяне на иновативни 

практики/ 

Време на 

провеждане 

 

 

Целева група 

/брой 

участници/ 

 

 

 

 

 

Ръководител/отго-

ворник за 

провежданата 

квалификационна 

форма 

 

 

 

 

 

Брой академични 

часове 

Въвеждаща 

Проучване на желанията на 

учителите за участие в 

квалификационни форми 

конференция, анкета 

м. 07. 2019 г. 50 

Зам.-директор 1 

Вътрешноинституционална 

Разработване на план за 

квалификационна дейност 

практикум 

30.08. 2019г. 5 

Председатели на 

професионални 

общности  

2 
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Въвеждаща 

Посещения на есенни 

съвещания по отделните 

учебни предмети 

практикум м. 09. 2019г. 50 

Пед. специалисти 3 

Вътрешноинституционална 

Разработване и приемане 

планове за дейността на 

методическите обединения 

проблемна група м. 10. 2019г. 50 Председатели на 

професионални 

общности 

3 

Въвеждаща 

Оказване на педагогическа и 

методическа помощ на 

новопостъпили учители - 

менторство 

тренинг, методическо подпомагане постоянен 20 Старши учители по 

предметни 

обединения 

5 

Вътрешноинституционална 

Организиране на  

курс за обучение на учителите 

за подходи и методи за 

превенция, практическо 

противодействие и овладяване 

на агресията у учениците 

дискусия м. ноември 10 Психолози 4 

Вътрешноинституционална 

Обучение на учителите за 

разработване и работа по 

проекти за усвояване на 

национални и европейски 

фондове 

споделяне на иновативни практики м. януари 10 Директор 5 

Вътрешноинституционална 

Провеждане на сбирки на 

професионалните общности по 

предмети и випуски 

резултати и анализи на 

педагогически изследвания и 

постижения 

ежемесечно 60 Председатели на 

професионални 

общности 

5 

Вътрешноинституционална 

 

резултати и анализи на  по графика на дейностите 60 Директор 5 
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Обсъждане на изискванията за 

провеждане на ДЗИ и НВО в 

4кл., 7кл. и 10 кл. 

педагогически изследвания и 

постижения 

Въвеждаща 

Използване възможностите за 

повишаване на езиковите и ИТ 

компетентности на учителите 

чрез включване в електронни 

курсове по избор  

открити практики постоянен 20 Учители по ИТ 1 

Вътрешноинституционална 

Прилагане на  

мултимедийни продукти в 

практиката на учителите и 

използване на ИТ в обучението 

открити практики постоянен 40 Учители по ИТ 2 

Вътрешноинституционална 

Обмен на добри педагогически 

практики чрез изнасяне на 

открити уроци 

резултати и анализи на 

педагогически изследвания и 

постижения 

постоянен 30 Директор 3 

Вътрешноинституционална 

Изготвяне на анализи на 

резултатите през първия и 

втория учебен срок. 

Определяне на основните 

проблеми и представяне на 

предложения за решаването им 

резултати и анализи на 

педагогически изследвания и 

постижения 

м.февруари 

м.юни 

60 ЕПЛР 2 

Вътрешноинституционална 

Провеждане на срещи с 

родителите на тема: ”Връзката 

между училището и 

семейството. Ефективни 

алтернативи на наказанието” 

кръгла маса, тренинги м.февруари 30 ЕПЛР, психолози 3 

 
Забележк: в колона „Вид квалификация / Тема“ за вид се вписва вътрешноинституционална или въвеждаща квалификация. 
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ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Тема 

Организационна форма 

/курс, семинар, тренинг, 

школа, практикум, 

лектория, уебинар, 

специализации и др./ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой участници/ 

 

Брой 

академични 

часове 

 

 

 

Източник на 

финансиране 
Методика на обучението по 

БДП 

курс по график 30 1 Делегиран бюджет 

Придобиване на ПКС курс по график 10 1 
НП „Квалификация” 

Осигуряване на условия за 

повишаване на квалификацията 

на учителите в извънучилищни 

форми, организирани на 

регионално и национално ниво 

уебинар, специализации  

по график 

30 3 

Национални и регионални 

програми, 

делегиран бюджет 

Иновативни техники за 

утвърждаване на ролята и 

авторитета на учителите и 

образователните институции 

семинар 

м. ноември 

40 1 

Делегиран бюджет и 

самофинансиране 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

 Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация през учебната година.  

 Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация през учебната година. 
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Приложение №1 

 
УТВЪРЖДАВАМ: ………………………… 

Татяна Михайлова  

/Директор на 44. СУ „Неофит Бозвели”/ 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А 

за организиране, провеждане и отчитане на 

вътрешноинституционалната квалификация през учебната 

година 
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Този документ определя правилата за участие на персонала в 

квалификационната дейност и включва механизъм за финансова подкрепа на 

участниците. 

2. Правилата определят начина, реда и финансирането на професионалната 

квалификацияна персонала. 

3. Педагогическият и непедагогическият персонал на 44. СУ „Неофит Бозвели” има 

право да повишава образованието си и професионалната си квалификация и да 

получава информация за възможностите за повишаване на образованието и 

професионалната си квалификация. 

4. Педагогическите специалисти в 44. СУ „Неофит Бозвели” са длъжни да повишават 

квалификацията си съобразно политиките за развитие на училището и 

специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел 

подобряване качеството на образованието им. 

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

присъждат кредити. 

6. Училището е длъжно да осигурява ежегодна квалификация на педагогическите си 

специалисти в не по-малко от 16 академични часа за всеки.  

 

II. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

1. Педагогически персонал - зам.-директори по УД, учители, психолог, логопед, 

ресурсен учител. 

2. Непедагогически персонал - зам.-директор АСД, счетоводител, касиер, домакин, 

библиотекар. 

 

III. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ 

1. Адекватност и актуалност на обучението. 

2. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерното развитие. 

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

заеманата длъжност. 
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4. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с 

личните интереси и възможности на служителите. 

5. Ефективност на обучението - резултатите от обучението да допринасят за 

повишаване на качеството на дейността на служителите. 

 

IV.    ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

1. Анализ на кадровия потенциал. 

2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация. 

3. Определяне на приоритетите от обучение и квалификация. 

4. Планиране на обучението. 

5. Финансово осигуряване на обучението. 

6. Организиране и провеждане на обучението. 

7. Анализ и оценка на ефективността на обучението. 

 

V. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА УЧАСТИЕ В 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

1. Педагогическите кадри, придобили ПКС, имат право да  ръководят дейности за 

повишаване на квалификацията на училищно ниво. 

2. Стимулиране на професионално изявените служители през годината с 

подходящи отличия, материални и морални награди. 

3. Възможност за кариерно развитие. 

4. Допълнително заплащане на придобилите ПКС. 

 

VI. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка 

календарна година и са размер на 1,3 % от годишния ФРЗ на педагогическия 

персонал. 

2. Вътрешноинституционалнатаната квалификационна дейност се финансира от 

бюджета на училището. 
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VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

1. Настоящите правила могат да бъдат променяни по писмено предложение на 

всеки член на колектива след съгласуване с педагогическия съвет. 
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Приложение №2 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………… 

Татяна Михайлова  

/Директор на 44. СУ „Неофит Бозвели”/ 

 

 

 

 

П Р А В И Л А 

за организиране, провеждане и отчитане на продължаваща 

квалификация през учебната година 
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I. УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 
 

1. Квалификационната дейност в училището се ръководи от Комисия, в чийто 

състав са по двама учители от всеки етап на обучение. Председател на 

комисията е заместник-директорът, в чийто ресор е квалификационната дейност. 

2. 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. 

3. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се 

реализира със съдействието на РУО - София-град, университети, колежи, 

квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, 

неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационни 

дейности. 

4. Във форми на продължаваща квалификация могат да участват педагогически 

специалисти, които работят в училището. 

5. Педагогическите специалисти се включват във форми на продължаваща 

квалификация, организирани от специализирани обслужващи звена, от висши 

училища и научни организации, както и от обучителни организации, вписани в 

информационен регистър. 

6. Повишаването на квалификацията се измерва чрез система от квалификационни 

кредити и се удостоверява с документ. 

7. За всеки период на атестиране педагогическите специалисти са длъжни да 

повишат квалификацията си в не по-малко от 48 академични часа. 

8. Повишаването на квалификацията може да се организира и от училището, както и 

по международни и национални програми. 

9. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудово-

правни, финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и директора 

на училището по реда на чл. 234 от КТ и в съответствие с ЗПУО. 
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II. 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. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на 

образованието и квалификацията си, както следва: 

3.1. по собствено желание; 

3.2. по препоръка на директора на училището; 

3. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудово-

правни, финансови и др.) се договарят между непедагогическите кадри и 

директора на училището по реда на чл. 234 от КТ. 

 

III. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

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

квалификацията се договарят между директора на училището и обучаващата 

институция. 

2. Финансирането на продължаващата квалификация се осигурява в рамките на 

бюджета на училището, средства по проекти и програми за квалификационна 

дейност и др. 

3. На всеки педагогически специалист, който желае да повиши квалификацията си във връзка с 

изпълняваната работа, от бюджета на 44. СУ се превежда на обучителната организация по 

банков път сума от 100,00 лева. 

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител 

надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, 

финансирането става с личното участие на служителя. 

5. Отговорни лица за дейностите по организиране, изпълнение и контрол на 

формите на продължаваща квалификация са: ЗДАСД, счетоводител и 

Комисия. 

 


