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I. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕФИЦИТИ ОТ 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ. 

През учебната 2021/2022 година са се квалифицирали всички педагогически 

специалисти в училището. 

Осъществени са квалификационни дейности, организирани от РУО – София 

регион, квалификационни дейности, планирани на базата на проучени потребности и 

заявени желания за организиране на обучения /с външни организации и обучители/ - 

извънинституционална квалификационна форма, а така също и 

вътрешноинституционална квалификационна форма. 

Участие на персонала в квалификационната дейност е било адекватност на 

нуждите на училището. Квалификационните дейности са били актуални спрямо новите 

педагогически изисквания. Обучението е било обвързано с професионалното и кариерно 

развитие на педагогическите специалисти и непедагогическите кадри на СУ „Отец 

Паисий” гр. Самоков.  

Видно от финансирането на квалификационната дейност за 2021/2022 г. е, че е 

осигурен равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата длъжност. 

Учебните форми и курсове са съобразени с личните възможности и интереси на 

преподавателите и служителите.  

Осъществена е вътрешноинституционална дейност с целия колектив и по линия 

на МО, проведени са открити уроци по различни предмети и са назначени наставници на 

всички новопостъпили педагогически специалисти в сферата на образованието.    

Анализът на ефективността на обучението показва, че резултатите от обучението 

са допринесли за повишаване на качеството на дейността на служителите – както 

нововъведения в педагогически план, така и в счетоводното обслужване на училището и 

в специалното административно такова.  

Успешно и през изминалата година продължи квалификационната дейност 

насочена към интегрираното обучение на деца и ученици със СОП.  

В началото на учебна 2022/2023 г.  комисията по квалификационната дейност 

проучи мнението на преподавателите за избор на теми и форми на квалификация, както 

и предложенията на обучителни организации.  

 
II. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ 

ГРУПИ  

През учебната 2022/2023 година приоритетите за квалификация на 

педагогически специалисти и непедагогическите кадри в СУ „Отец Паисий” гр. Самоков 

са насочени към подобряване и повишаване качеството на професионалния профил на 

изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, 

както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика. 

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти е насочено и към 

напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им 

резултати, съгласно разпоредбите на чл. 224. ал.(1) и (2) от Закона за предучилищното и 
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училищното образование (ЗПУО), съгласно които повишаването на квалификацията се 

осъществява по програми в съответствие с професионалния профил на изпълняваната 

длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, както и с 

националната, регионалната, общинската и училищната политика. При повишаването на 

квалификацията през 2022-2023 учебна година се приоритизира: 1. Развитието на 

дигталната компетентност на ПС с цел дигитална трансформация на образованието. 2. 

Повишаване на STEM и STEAM квалификацията на учителите за интегрирано и 

хибридно обучение. 3. Развитие на компетентностите за преподаване на меки умения и 

добродетели. 4. Опресняване на знанията по БУОВТ, първа долекарска помощ и БДП. 

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ  

 В тази част на плана за квалификационна дейност би следвало да се направи 

връзка между принципите и целите на Стратегията за развитие на институцията. 

1. Принципи:  

     Основни принципи на Стратегията за развитие на институцията и дейностите за 

нейното изпълнение, в частите, отнасящи се до квалификация на педагогическите 

специалисти са общоприетите училищни ценности, произтичащи от Конвенцията за 

правата на детето, Закона за закрила на детето, Стратегическа рамка за развитие на 

образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030 г.), 

Националната стратегия на Министерството на образованието науката за въвеждане на 

информационните и комуникационните технологии в българските училища и 

координационен механизъм за работа с деца жертви на насилие, Национална стратегия 

за учене през целия живот, Стратегия за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система, Национална стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността, Национална стратегия за развитие на педагогическите 

кадри и Наредба № 1522.07.2019 г.  за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите ПС в СПУО. 

2. Основни цели: 

- Подпомагане на организацията по обучение на учителите за повишаване на 

квалификацията им и за кариерното им развитие. 

- Съдействие за организиране и провеждане на различни форми на 

квалификация на педагогическите кадри на различни нива.             

- Организиране  провеждането на семинари, обучение и квалификационни 

курсове за педагогическия персонал от СУ „Отец Паисий” гр. Самоков. 

IV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ  

          1. Семинари; 

         2. Беседи; 

         3. Лекции; 

         4. Практикуми; 

          5. Дискусии; 

        6. Професионални педагогически и 

психологически тренинги; 

        7. Открити педагогически      практики; 

        8. Онлайн обучения; 

        9. Участие в конференции, форуми и 

други масови форми за комуникация. 

 

V. ДЕЙНОСТИ  
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1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност   

Дата на 

провежда

не 

Тема на обучението Квалификационна 

форма (дискусия, 

семинар, тренинг, 

открита практика 

и др.) 

Участници/ 

целева група 

Име на 

провеждащия 

квалификацията 

Брой 

часове 

09.2022 г. 

 

Обсъждане на програмата 

за чужд език по 

професията и избор на 

учебници за 

професионална подготовка 

за 11 клас 

Дискусия  Даниела 

Петровска, 

Надя Младенова 

Даниела Петровска 

 

2 

Анализ и актуализация на 

изпитните материали по 

Английски и Немски език. 

Добавяне на критерии. 

Беседа Даниела 

Петровска, 

Надя Младенова 

Даниела Петровска, 

Надя Младенова 

4 

Обсъждане на насоките и 

приоритетите за работа, 

дадени на септемврийското 

съвещание с учителите по 

природни науки. 

Дискусия МО по ПНЕ Мария Иванова 2 

10.2022 г.  

 

Анализ и обсъждане на 

входните нива. 

Систематизиране на 

дефицитите на учениците и 

набелязване на мерки за 

преодоляването им. 

Дискусия МО - БЕЛ Емилия Михайлова 2 

Анализ на резултатите от 

обучението, ДЗИ, 

олимпиади и състезания 

Дискусия МО по ПНЕ Силвана Лобутова, 

Мария Иванова 

2 

Комуникацията с 

родителите, която 

подобрява общуването и 

участието им в училищния 

живот. 

Беседа МО - начални 

учители 

Антоанета 

Механджийска 

2 

10 начина, чрез които да 

помогнете на учениците да 

учат по ефективно 

Беседа МО - начални 

учители 

Надежда Керефеина 2 

Състезания и олимпиади 

по математика и ИТ 

Работна среща МО - МИИТ Елка Конакчийска 2 

Споделяне на добра 

практика 

Открит урок МО - ФВС Ивана Матина 2 

Планиране и организация 

за участие на учениците в 

чуждоезикови състезания 

Дискусия  МО - Английски 

език 

Даниела Петровска 

 

4 

Изграждане на  при 

учениците за живот в 

колективна и екипна 

работа 

Беседа МО - начални 

учители 

Виктория Попова 2 

Задържане вниманието на 

учениците.  

Лекция и дискусия МО - ЦОУД Весела Волева 2 

Обсъждане и анализ на 

входните нива по 

Работна среща МО - МИИТ Елка Конакчийска 2 
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математика и ИТ. 

Набелязване на мерки за 

повишаване на резултатите 

Борба с мързела. Лекция и дискусия МО - ЦОУД Екатерина Попова 2 

11.2022 г. 

 

Методическо и 

организационно 

подпомагане на 

педагогически специалисти 

при подготовка на 

атестираната/ите карта/и 

Работна среща, 

лекция 

Подлежащи на 

атестиране 

педагогически 

специалисти  

Десислава Христова 1 

Анализ и обсъждане на 

входните нива. 

Систематизиране на 

дефицитите. Мерки за 

преодоляването им 

Дискусия  МО - ЧЕ Даниела Петровска, 

Надя Младенова  

2 

Възможности за обучение 

извън класната стая 

Дискусия 

(практика) 

МО по ПНЕ Силвана Лобутова, 

Силвия Янакиева  

4 

Умения за работа с гнева и 

агресивното поведение. 

Беседа МО - начални 

учители 

Миглена Филипова 2 

Обратна връзка в 

комуникацията с 

учениците. 

Беседа МО - начални 

учители 

Екатерина Ковачева 2 

План за повишаване на 

грамотността на учениците 

– обсъждане на дейности и 

мерки 

Дискусия  МО - БЕЛ Борислава 

Стефанова, 

Спасимира Зърнева 

2 

Работа с приложението 

Learningapps. Създаване на 

интерактивни обучаващи 

материали за упражнения и 

игри. 

Лекция и дискусия МО - ЦОУД Десислава 

Бакрачева 

2 

Часовете по ФВС в ОРЕС Практикум  МО - ФВС Милена 

Джамбазова 

1 

Обучение върху новото 

учебно съдържание - 

Phyton 

Лекция  МО - МИИТ Павлина Стойнева 4 

Комуникация с 

родителите. Нуждата от 

взаимопомощ 

Лекция и дискусия МО - ЦОУД Елена Петрова 2 

Обучение по изкуствата на 

учениците в електронна 

среда 

Обсъждане на 

добри практики 

МО - Изкуства Лалка Чавдарова 

Силвия Ненова 

4 

Споделяне на добри 

практики 

Открит урок МО - МИИТ Елка Конакчийска 1 

Стъпки заедно да спрем 

насилието в училище 

Лекция и дискусия МО - ЦОУД Елка Кацарова 2 

Обхват и задържане на 

учениците по занимания по 

интереси в прогимназиален 

етап 

Лекция и дискусия МО - ЦОУД Веселка Терезова 2 

12.2022 г. 

 

Разпознавам изреченията в 

българския език 

Открита практика/ 

дискусия 

II “а“ клас 

МО - начални 

учители 

Магдалина Иванова 2 

Атестиране на 

педагогически специалисти 

Дискусия  6 педагогически 

специалисти 

Комисия по 

атестиране 

4 
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Подготовка за Бъни вечер 

Занимания по интереси 

Открита практика III „а“ клас 

МО - начални 

учители 

Миглена Филипова 2 

НВО и ДЗИ по български 

език и литература – новите 

формати в 10 и 12 клас и 

методи и средства за 

формиране на 

компетентности у 

учениците 

Дискусия  МО - БЕЛ Емилия Михайлова 2 

Обучителни платформи и 

електронни средства в 

помощ на учителите по 

чужд език 

Дискусия  МО - ЧЕ Стефка Гърлянова, 

Силвия Стефкина 

2 

Коледни обреди и обичаи Открита практика 

по занимания по 

интереси 

МО - ЦОУД Весела Волева 1 

Зелено предприемачество и 

кръгова икономика-

участие в проект 

„Младежи в кръговата 

икономика“ 

Лекция МО по 

Професионална 

подготовка 

Йорданка Николова 

Емил Адирков 

Валентина Тасева 

4 

Споделяне на добри 

практики 

Открит урок МО Елза Янева 2 

Споделяне на добри 

практики 

Открит урок МО - ФВС Милена 

Джамбазова 

2 

Обучението по география и 

икономика и гражданско 

образование като основа  

за формирането  активна 

гражданска позиция на 

младите хора 

Обсъждане на 

добри практики 

МО - ОНГОР Надя Янкова  

Оля Георгиева  

8 

01.2023 г. Повишаване на 

познавателния интерес на 

учениците в часовете по 

ПНЕ 

Дискусия МО по ПНЕ Силвия Янакиева,  

Мария Иванова 

2 

Събиране и изваждане на 

числата от вида 14+3, 17-3. 

Открита практика/ 

дискусия 

I „а“ клас 

МО - начални 

учители 

Екатерина Ковачева 2 

Открит урок по математика 

в 4 клас(бинарен) 

Открита практика IV„а“ клас 

МО - начални 

учители 

Антоанета 

Механджийска,  

Венета Тодорова 

2 

Бинарен урок (български 

език и математика) в 8А 

клас 

открит урок, 

дискусия 

Педагогически 

специалисти 

Борислава 

Стефанова, 

Елка Конакчийска 

2 

Бинарен урок в Ⅳ клас Открит урок МО – МИИТ, 

МО – начални 

учители 

Венета Тодорова, 

Антоанета 

Механджийска 

2 

ДЗИ по английски език – 

новят формати в 12 клас. 

Методи и средства за 

формиране на езикиви 

компетентности у 

учениците 

Дискусия  МО - ЧЕ Людмил Михайлов 2 
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Формиране на умения и 

добродетели чрез 

обучението по изкуства 

Дискусия МО - Изкуства Лалка Чавдарова 

Силвия Ненова 

 

4 

Решаване на квадратно 

уравнение с ИКТ 

Открит урок МО - МИИТ Елка Конакчийска, 

Александрина 

Ганджулова 

2 

Как да развием 

отговорността на  

учениците-практика от 

класната стая на  Деница 

Андонова 

Лекция МО по 

Професионална 

подготовка 

Йорданка Николова 

Емил Адирков 

Валентина Тасева 

2 

Доверието - обединяваща 

сила или криза на 

обществото.  

Лекция Дискусия МО по 

Професионална 

подготовка 

Йорданка Николова 

Емил Адирков 

Валентина Тасева 

2 

02.2023 г. Анализ на учебната 

дейност след I учебен срок 

Работна среща МО - МИИТ Елка Конакчийска 2 

Повишаване мотивацията  

за учене на учениците 

Лекция МО по 

Професионална 

подготовка 

Йорданка Николова 

Емил Адирков 

Валентина Тасева 

2 

Формиране на умения на 

21 век в часовете по ПНЕ 

Дискусия МО по ПНЕ Силвия Янакиева, 

Силвана Лобутова, 

Мария Иванова 

2 

Модулното обучение по 

английски език – 

възможности и 

предизвикателства 

Споделяне на добри 

практики 

МО - ЧЕ Златина Тоскова 2 

Честване обесването на 

,,Васил Левски“ 

Открита практика 

по занимания по 

интереси 

МО - ЦОУД Екатерина Попова 1 

Споделяне на добри 

практики 

Открит урок МО - ФВС Николай Спасов 2 

Оценяване 

компетентностите на 

учениците, овладени в 

образователния процес в 

часовете по Чужд език по 

професията- Английски 

език   

 

Беседа Д. Петровска 

Н. Младенова 

Даниела Петровска 

 

4 

Формиране на социални и 

граждански компетенции в 

младите хора 

Дискусия МО - ОНГОР Надя Янкова 

Оля Георгиева 

 

4 

Възможности за обучение 

по изкуства извън класната 

стая 

Дискусия 

/практика/ 

МО - Изкуства Лалка Чавдарова 

Силвия Ненова 

4 

Изработване на мартеници Открита практика 

по занимания по 

интереси 

МО - ЦОУД Елка Кацарова 1 

03.2023 г. 

 

Проектно базирано 

обучение по природни 

науки 

Дискусия МО по ПНЕ Мария Иванова, 

Силвана Лобутова, 

Силвия Янакиева 

2 

Открит урок по математика Открита практика I „а“ клас 

МО - начални 

Екатерина Кацарова 2 
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учители 

Интерактивни методи за 

взаимодействие между 

родители, учители и 

ученици. 

Беседа МО - начални 

учители 

Екатерина Кацарова 2 

Самоподготовка Открита практика 

по самоподготовка 

МО - ЦОУД Веселка Терезова 1 

Споделяне на добри 

практики 

Открит урок, 

дискусия 

МО - БЕЛ Ирина Копаранова 2 

Scrach – новости в 

обучението 

Лекция  МО - МИИТ Десислава Христова 4 

Споделяне на добри 

практики 

Открит урок, 

дискусия 

МО - ОНГОР Мария Петрова 2 

Споделяне на добри 

практики 

Открит урок, 

дискусия 

МО - ЧЕ Людмил Михайлов 2 

Бяла книга за 

транспорта.Програмата 

„Марко Поло“ 

Лекция МО по 

Професионална 

подготовка  

 

Йорданка Николова 

Емил Адирков 

Валентина Тасева 

2 

Видовете  технологии Лекция Дискусия 2 

Здравословното хранене и 

спорта 

Открита практика 

по занимания по 

интереси 

МО - ЦОУД Елена Петрова 1 

Добри практики  Открит урок МО - МИИТ Марияна 

Димитрова 

2 

04.2023 г. Междупредмтни връзки в 

обучението. Интегриран 

STEM урок 

Открит урок и 

дискусия 

МО по ПНЕ Мария Иванова, 

Силвана Лобутова, 

Силвия Янакиева 

2 

Ролята на играта в учебно-

възпитателния процес 

Беседа МО - начални 

учители 

Магдалина Иванова 2 

Запознаване с платформи 

за интерактивно обучение 

Дискусия  МО - БЕЛ Спасимира Зърнева 2 

Четене с разбиране Открит урок МО Елза Янева 2 

Споделяне на добри 

практики 

Открит урок, 

дискусия 
МО - ОНГОР Мария Петрова 2 

Междупредметни връзки в 

обучението по  География 

и икономика и Гражданско 

образование. 

Комбинирани уроци по 

География и икономика и 

Гражданско образование  

Открит урок 

Дискусия 

МО - ОНГОР Надя Янкова 

Оля Георгиева  

4 

Споделяне на добри 

практики 

Открит урок 

Дискусия 

МО - ЧЕ Даниела Петровска 2 

Добри практики  Открит урок МО - МИИТ Георги Кацарски 2 

Великденска украса Открита практика 

по занимания по 

интереси 

МО - ЦОУД Десислава 

Бакрачева 

1 

Най-добрите бизнес 

модели  в транспорта и 

логистиката на  водещи 

фирми в България 

 Дискусия МО по 

Професионална 

подготовка 

Йорданка Николова 

Емил Адирков 

Валентина Тасева 

2 

Открит урок и обсъждане 

след него 

Дискусия МО по ЧЕ Даниела Петровска 

 

2 

Междупредметни връзки в Открит урок МО - Изкуства Лалка Чавдарова 4 
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обучението по изкуства. 

Комбиниран урок 

изобразително изкуство – 

музика. 

Дискусия Силвия Ненова 

Споделяне на добри 

практики 

Открит урок МО - ФВС Николай Спасов 2 

Бинарен урок по БЕЛ и 

математика в Ⅵ а клас 

Открит урок МО – БЕЛ, 

МО - МИИТ 

Борислава 

Стефанова,  

Венета Тодорова  

2 

Споделяне на добри 

практики 

Открит урок, 

дискусия 

Педагогически 

специалисти 

Емилия Михайлова 2 

Споделяне на добри 

практики 

Открит урок, 

дискусия 

МО - ЧЕ Надя Младенова 2 

Бинарен урок по БЕЛ и 

математика в Ⅷ а клас 

Открит урок МО – БЕЛ, 

МО - МИИТ 

Борислава 

Стефанова,  

Елка Конакчийска 

2 

Споделяне на добри 

практики 

Открит урок, 

дискусия 

МО - ОНГОР Мария Петрова 2 

Споделяне на добри 

практики 

Открит урок МО - ФВС Ивана Матина 2 

06.2023 г. Анализ на резултатите от 

ДЗИ и НВО в 7 и 10 клас 

Дискусия МО по БЕЛ МО по БЕЛ 2 

Анализ на резултатите от 

ДЗИ в 12 клас 

Дискусия  МО - ЧЕ Златина Тоскова 2 

Споделяне на добри 

практики 

Открит урок МО - ФВС Милена 

Джамбазова 

2 

Анализ на резултатите от 

НВО и ДЗИ 

дискусия МО - МИИТ МО - МИИТ 1 

 

2. Извънинституционална квалификационна дейност.   

Дата на 

обучението 

Тема на обучението Квалификационна 

форма (дискусия, 

семинар, тренинг, 

участие в 

конференции и 

форуми  др.) 

Наименование на 

обучителната 

организация 

Име на 

участника 

Брой 

присъден

и кредити 

10.2022 г. Как да прилагам 

модела на обърната 

класна стая като 

форма на хибридно 

обучение? – 

Майсторски клас 

Присъствена  Уча.се Директори, 

педагогически 

специалисти 

1 

11.2022 г. Мотивация, 

дисциплина, 

внимание – как да 

завладеем класа 

(групата), да 

задържим 

вниманието им и да 

ги вдъхновим да 

Присъствена/ 

електронна среда 

Тренинг и 

обучителен център 

„Щастие“ 

Директори, 

педагогически 

специалисти 

1 
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продължат да 

работят сами 

 Усъвършенстване и 

обогатяване 

професионалните 

компетентностите 

на педагогическите 

специалисти за 

защита на децата и 

учениците от 

пожари, природни 

бедствия, аварии, 

катастрофи и 

терористични 

заплахи 

Частично 

присъствено  

Медика Превент Директори, 

педагогически 

специалисти 

3 

12.2022 г. Практически 

техники за 

ефективна работа с 

деца с различна 

степен на 

обучаемост 

едновременно 

Присъствена/ 

електронна среда 

Тренинг и 

обучителен център 

„Щастие“ 

Директори, 

педагогически 

специалисти 

1 

Подходът на 

мозайкта 

Според 

обстановката 

„ЕВРОКЛАС – 

КОНСУЛТ“ 

ЕООД 

Директори, 

педагогически 

специалисти 

1 

02.2023 г. Работа с деца и 

ученици в 

различаващо се от 

нормата поведение: 

хиперактивност, 

аутизъм, социално 

неприемливи прояви 

и др. 

Присъствена/ 

електронна среда 

Тренинг и 

обучителен център 

„Щастие“ 

Педагогически 

специалисти 

1 

Гражданско 

образование в 

новата парадигма на 

образователната 

система 

Според 

обстановката 

„ЕВРОКЛАС – 

КОНСУЛТ“ 

ЕООД 

Директори, 

педагогически 

специалисти 

1 

03.2023 г. Повишаване на 

самочувствието и 

позитивната 

самооценка на 

учителя. Тренинг за 

личностно развитие 

и добро настроение. 

Според 

обстановката 

Тренинг и 

обучителен център 

„Щастие“ 

Директори, 

педагогически 

специалисти 

1 

Кои електронни 

платформи и 

приложения да 

ползвам в 

класната стая? – 

Според 

обстановката 

Уча.се Директори, 

педагогически 

специалисти 

1 
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майсторски клас  

04.2022 г. Възпитателни 

взаимодействия с 

ученици с агресивно 

поведение 

Според 

обстановката 

Център 

„Интерактивно 

обучение” 

Директори, 

педагогически 

специалисти 

1 

Практически 

техники за 

ефективна работа в 

мултикултурна 

среда 

Присъствена/ 

електронна среда 

Тренинг и 

обучителен център 

„Щастие“ 

Директори, 

педагогически 

специалисти 

1 

05.2023 г. 

 

Разпознаване на 

домашно насилие. 

Насилие над деца. 

Работа с деца - 

жертви на насилие 

Частично 

присъствено  

Медика Превент Директори, 

педагогически 

специалисти 

1 

06.2023 г.  Методика на 

провеждане на 

Училище сред 

природата /Зелено 

училище/. 

Природозащитно 

образование в 

училище 

Според 

обстановката 

Център 

„Интерактивно 

обучение” 

Директори, 

педагогически 

специалисти 

1 

 

         VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА  

Удовлетворяване на квалификационните потребности и интереси на 

педагогическите специалисти и непедагогически кадри. 

1. Развитие на ключови компетентности. 

2. Повишаване на професионалната ефективност. 

3. Положителни промени при овладяване на знания, умения и навици от 

учениците. 

4. Подобряване качеството на образование.   

5. Представяне на документ /сертификат, удостоверение и др./ за придобита 

квалификация. 

 

VII. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ – Да се 

определи сумата за финансиране на квалификационните дейности съгласно чл. 33 (1) и 

(2) от Колективния трудов договор за системата на училищното и предучилищното 

образование  (не по-малко от 1,2 % от фонд работна заплата на педагогическия персонал) 

ФРЗ за 2022 г. 1,2% от годишния ФРЗ за 2022 г. 

1 558 663 лв. 18 703 лв. 

 

VIII. КОНТРОЛ – При изготвянето на План за контролната дейност на директора 

за учебната 2022/2023 г. да се имат предвид разпоредбите на чл. 44, ал. 7 от Наредба № 

15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите ПС в СПУО, съгласно които „директорът упражнява контрол по отношение на 
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изпълнението на плана за квалификационна дейност и участието на педагогическите 

специалисти в квалификационните дейности на национално, регионално и 

институционално ниво.“ 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет с Протокол 

№12/01.09.2022 г.  
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ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ  

НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

И ЗА ОТЧИТАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ 

през учебната 2022/2023 година 

 

Квалификацията е етап на непрекъснатата подготовка, в който чрез различни 

форми на обучение се подпомага пълноценната професионална реализация на 

педагогическите кадри.  

Правилата регламентират дейностите в реализирането на квалификационната 

дейност в училище. 

Целта на вътрешните правила е да се постигне промяна на професионалните 

нагласи и ценности на учителите. 

 

1. Осъществяването на обучителни курсове с вътрешноквалификационен характер 

да става по предложение на Комисията по квалификационна дейност и съгласувано с 

Директора на училището. Всички педагогически специалисти в училище са длъжни в 

рамките на вътрешноинституционалната квалификация да имат не по-малко от 16 

академични часа годишно. 

2. Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната дейност /ККД/. 

Решенията на ККД се съгласуват с Директора на училището. 

3. 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 от ККД и се приема на заседание на ПС с 

активното съдействие на представители на синдикатите. 

4. Финансирането на вътрешноквалификационната дейност да се осъществява по 

предложение на ККД и съгласувано с Директора на училището. При провеждане на 

вътрешноинституционална форма на обучение  ККД изготвя  покана /съобщение/ до 

педагогическите специалисти за участие в организираната вътрешноинституционална 

квалификационна дейност с фиксирани точни дата, място, тема, ръководител и 

продължителност на провеждане. 

5. Педагогическият персонал има право да повишава образованието и 

професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за 

повишаване на професионалната си квалификация.  

6. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО София 

регион, университети, колежи, квалификационни институции, центрове за 

продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми 

за квалификационни дейности.  

7. Всеки обучен педагогически специалист да предостави ксерокопие на 

работните материали от проведената квалификация на хартиен и/или електронен носител 

и обсъжда с колегията научената методология. 
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