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ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 
  

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА 

 

 

Годишният план за квалификация е част от Годишния план на 

училището за учебната 2019/2020 г., приет на заседание на 

Педагогическия съвет - Протокол № 18/11.09.2019 г. 
 

 

1. Анализ на състоянието на квалификационната дейност през учебната 

2018/2019 г.  

 През учебната 2018/2019 г. 78-те педагогически специалисти от СУ „Иван 

Вазов“ , Стара Загора са се включили в 38 обучителни форми (квалификационни 

курсове, семинари, работни срещи, тренинги)  със 158 участници. Обучени са 71 

педагогически специалисти, 7 не са се обучавали (не проявяват желание поради 

предстоящо пенсиониране или по здравословни причини и продължително 

боледуване). Защитени са  общо 276 кредита. За участия в обучения са получени 4 

сертификата.  

 По проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално 

развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма 

"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г., кампания 2018 г. са 

обучени 18 педагогически специалисти, а в кампания януари - август 2019 г. - 62. По 
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Националната програма „Квалификация“ 2018 г. – 2, по Система за национално 

стандартизирано външно оценяване“ 2018 г. към МОН – 3.  

 Използвани са образователните услуги на следните обучителни организации: 

Тракийски университет (ДИПКУ) – Стара Загора – 80 обучени, РААБЕ България 

ЕООД  - 23 обучени,  НИОПП – 5, Еврокласконсулт – 4, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски – 3, НСА „В. Левски“ – 3, ЦОПС – 2, Фондация „Кузманов“ – 1 

учител, присъствал на 4 обучения, Авангард 6 ЕООД – 2 обучени, Център за 

оценяване в предучилищното и училищното образование – 3, Национален център за 

повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – 3, Превента 

Инфо ООД – 2 (1 от непедагогическия персонал), „Просвета-София“ АД – 14, 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – 1, 

Ресурсен център Стара Загора -1, ОРАК – 1, Мениджър консулт – 1, Software 

University – 1, MindHub Platform -1, Интеринтелект МИР  ООД -1 от 

непедагогическия персонал. 

 Планираните средства за квалификация са 1,2 % от Фонд работна заплата и 

възлизат на 12669 лв. 

 За различните форми на квалификация са изразходвани средства в размер на 

7937,40 лв., разпределени както следва: за учители 7457.40 лв., за обучение на 

директора 0.00 лв, за обучение надруги педагогически специалисти (психолог, 

логопед, ресурсни учители) 450.00 лв.  Преходен остатък 4732 лв. 

За обучение на непедагогическия персонал са изразходвани  235.00 лв.  

  

 Фонд работна 

заплата в лв. 

Планирани 

средства за 

квалификация 

1,2 % от ФРЗ 

Изразходвани 

средства за 

квалификация 

Преходен          

остатък 

Общо за 

педагогическит

е специалисти 

1 110 196  

12 669 

 

7937,40 

 

4732 

Средства за 

квалификация 

на директора 

 

25 476 

 

291 

 

0.00 

 

291 

 

Част от обученията са са по Национална програма „Квалификация“, по 

проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“ или са за сметка на обучаващата организация. Част 

от колегите са самофинансирали квалификацията си. 
 

 



 

Тематични 

направления 

и курсове 

1. Информационни технологии и компютърни системи за работа с 

електронни таблици – акценти и насоки за приложение 

2. WordPress Basics for Teachers 

3. Промени в КТ и КСО 

4. Методи на оценяване на математическа грамотност в международното 

изследване PISA 2021 

5.  Усъвършенстване грамотността на учениците в 1.-4. клас чрез 

обучението по български език и литература SWOT анализ 

6. Иновативни форми и методи за оценяване на постиженията на 

учениците в обучението по история и цивилизации, география и 

икономика и гражданско образование 

7. Иновационни методи в преподаването 

8. Европейски изисквания за проверка и оценка на знанията и уменията в 

чуждоезиковото обучение /начален, прогимназиален и гимназиален 

етап/ 

9. Дигитални знания и умения у ученици в начален етап на обучение 

10. Оценяване на писмени работи от НВО по математика в 7. клас 

11. Оценяване на писмени работи от НВО по български език и литература 

в 7. клас 

12. Какво е игровизация и как се прилага в обучението? 

13. Компютърно моделиране 

14. Мениджмънт на класа 

15. Интерактивни методи на обучение 

16. Портфолио на учителя 

17. Оценяване на уменията за формиране на знания по Човек и общество в 

3 и 4 клас 

18. Приобщаващото образование и психологическата грижа за ученици 

със СОП и в риск 

19. Добри и иновативни практики в училищното образование 

20. Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на 

вниманието 

21. Иновативно училище 

22. Как да работим с родителите - стратегии за ефективно взаимодействие 

между училището и семейството 

23. Превенция  на водния травматизъм сред децата и учениците 

24. Формиране на компетентности по природни науки и изисквания на 

новите учебни  програми 

25. Обучение за изграждане на компетентности чрез учебния предмет 

физическо възпитание и спорт 

26. Изграждане и функциониране на екипите за подкрепа на личностно 

развитие  

27. Техники за работа с деца и ученици с аутизъм 

28. Обучение по дигитални умения и ИКТ –модул 2 

29. Ефективност на подготовката на учениците при целодневна 

организация на учебния процес 

30. Формиране на умения за успешно прилагане на учебната програма по 

компютърно моделиране в начален етап 

31. Оценяване степента на формиране на умения у учениците, заложени в 

учебната програма по Човекът и обществото в 3 и 4 клас  

32. EU Code week –icebreaker MOOC 



 

33. Регионален дебат – ролята на Европейския съюз и гражданското 

образование 

34. За въвеждане на знания по климатичните промени и енергийна 

ефективност в училище. 

35. Игровизация и инструменти за нейното прилагане 

36. Облачните технологии в помощ на учителя 

37. Планиране и организация на учебния процес" - подготвителен курс за 

Пета ПКС 

38. Научно-методически аспекти на организация на училището и процеса 

на обучение" - подготвителен курс за придобиване на 4 ПКС. 

 

Обучения на 

непедагогическия персонал 

1. Годишна счетоводно приключване 

3. Промени в Кодекса на труда и КСО 

 

 11 педагогически специалисти са повишили професионално-

квалификационната си степен, а 2 образователно-квалификационната степен. 

 

 

Брой ПС получили 

професионално-

квалификационна степен през 

отчетния период 

Брой придобили образователно-

квалификационна степен през отчетния 

период 

V IV III II I бакалавър магистър доктор 

7 3 1 0 0 0 2 0 

 

Силните страни на проведените форми за квалификация са: 

1. Голям брой педагогически специалисти преминали през обучение; 

2. Голям брой защитени кредити; 

3. Засилен интерес към разнообразни организационни форми на 

квалификация (курсове, семинари, тренинги, работни срещи, уебинари и 

др.) 

4. Тематично разнообразие на проведените обучения; 

5. Използват се образователните услуги на различни обучителни 

организации; 

6. Значителен брой учители, започнали процедура за повишаване на 

професионално-квалификационната си степен и самофинансирали 

обучението си; 

7. Масово включване на учители в обученията по проект BG05M2OP001-

2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“, кампания януари-август 2019 г. 

8. Завършените квалификационни курсове допринасят за: 

 обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, 

възпитание и социализация; 

 споделяне на добри практики при квалификации и тяхното 

осъвременяване чрез нови идеи и форми на реализация; 

 създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; 

 експериментиране с нови идеи; 

 създаване на нови професионални контакти. 



 

Леки затруднения  при организиране участието на педагогическите специалисти 

в извънучилищни квалификационни форми са срещани поради провеждането им по 

време на учебни занятия, което е свързано с отсъствия на учители и осигуряване на 

заместване.  

Слаби страни в квалификационната дейност: 

 1. Някои обучения не са удовлетворили потребностите на учителите. 

 2. Значителен е броят на педагогическите специалисти без придобита ПКС,   

което се обяснява с младия състав на колектива или с  нежелание за квалифициране 

от учители в предпенсионна възраст. 

 3. Недостатъчно реализирани възможности за вътрешноинституционална 

квалификационна дейност. 

 

С участието на педагогическите специалисти в институционални и 

извънучилищни квалификационни форми се постигна: 

 осъвременяване на знанията по предметната област на учителите; 

 познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, 

оценяване и възпитание; 

 професионална подкрепа и адаптиране на младите специалисти. 

В резултат от повишените професионални компетентности на учителите се 

констатира: 

 подобряване на ефективността на образователния процес и 

учебните резултати на учениците; 

 създаване на благоприятна и позитивна образователна среда в 

училището. 

 

II. Цели на квалификационната дейност през учебната 2019/2020 г. 

   1. Идентифициране потребностите на педагогическите специалисти от 

продължаваща квалификация, определяне и постигане на цели, ориентирани към 

непрекъснато професионално развитие. 

 2. Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на 

нови допълнителни компетентности, което осигурява 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. 

 3. Увеличаване на теоретичните знания по преподавания предмет, в областта 

на педагогиката, психологията и методиката на преподаване. 

 4. Запознаване с иновативни образователни технологии, техники и методи на 

преподаване и оценяване и прилагането им в учебния процес. 

 5. Реализирането на политиката на СУ „Иван Вазов” за осигуряване на 

напредък и подобряване на образователните резултати на учениците, за тяхната 

подкрепа и консултиране; 

 6. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия 

специалист в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и 

осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му 

израстване и кариерното му развитие; 

 7. Създаване на условия за превръщане на СУ „Иван Вазов” в среда за изява 

чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики. 

 8. Повишаването на квалификацията да се превърне в осъзната цел за всеки 

учител, водеща до по-качествен и ефективен учебен процес, 



 

самоусъвършенстване и кариерно развитие. Всеки учител да участва във 

формите на квалификационна дейност. 

 

III. Задачи 

1. Да се повиши качеството и ефективността на образователния процес в 

училище чрез сътрудничество и междупредметна интеграция, стимулиране на 

иновациите и прилагане на нови технологии, разпространение на „добри 

педагогически практики и опит“. Умело използване на интерактивни методи. 

2. Да се проучат потребностите, да се идентифицират дефицитите, както и 

ориентирането на квалификацията към приоритетите, определени в училищната 

политика.  

3. Да се повиши квалификация на учителите за прилагане на ИКТ в 

обучението, за повишаване мотивацията на учениците за учене и за справяне със 

стреса и психичната натовареност на учителите. 

4. Да се осигури съответствие между социалната практика, потребностите на 

образователната система и равнището на професионалната компетентност на 

педагогическите кадри; 

5. Да даде възможност за задоволяване на професионалните интереси на 

учителите, усъвършенстване на педагогическите им умения, промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности чрез осигуряване на подходящо 

квалификационно обучение. 

6. Да се реализира идеята “Учене през целия живот”, чрез която да се 

актуализират знанията, уменията и психолого - педагогическият опит. 

7. Да се оптимизира вътрешноинституционалната квалификация. Обмяна на 

идеи и опит. Обучение на учители в методическите обединения, демонстриране на 

иновационни техники, диагностициране на потребности и пропуски на учениците, 

обобщение, анализиране и представяне на резултатите от учебната дейност. 

 

IV. Очаквани резултати 

1. Ефективно използване на съвременни информационни източници и 

технологии за повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновации в 

образователния процес. 

2. Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на 

учебното съдържание, повишаване мотивацията на учениците и стимулиране на 

личностната им изява, овладяване в учебния процес на ключови компетентности и 

прилагането им в конкретни практически задачи. 

3. Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и 

компетенциите на учениците за интерпретиране и прилагане на учебното 

съдържание чрез практическа дейност. 

4. Формиране на професионални умения и успешна адаптация в училищна 

среда на новоназначените педагогически специалисти.  

 

V. Календарен план на квалификационните дейности 

 

1. Вътрешнинституционална квалификационна дейност 

 

Период 

на 

провежда

не 

Тема на 

квалификационн

ата дейност 

Форма на 

провеждане 

Целева група Обучител или 

обучителна 

организация, 

ръководител на 

Отговарящ за 

провеждането 



 

квалификационн

ата форма от 

педагогическите 

кадри 

септември Основни насоки за 

организиране и 

провеждане на 

образователния 

процес през 

учебната година, 

планиране на 

дейността  

работна  

среща 

всички 

педагогически 

специалисти 

Директор  Директор 

септември Изисквания за 

новата учебна 

година 

Работна 

среща 

класни 

ръководители 

Заместник-

директор 

Заместник-директор 

септември 

октомври 

„Това трябва да 

знае всеки 

педагогически 

специалист!“ – 

запознаване с 

промените в 

нормативната 

уредба.  

Работна 

среща, 

предоставян

е на 

материали 

всички 

педагогически 

специалисти 

Директор Директор, 

заместник-директор 

септември Запознаване на 

учителите с 

възможностите за 

професионална 

квалификация – 

програми, форми 

и теми, които 

предлагат 

институтите и 

обучаващите 

организации. 

работна 

среща 

всички 

педагогически 

специалисти 

Комисия за 

квалификация 

Комисия за 

квалификация 

септември Новият учител в 

клас – изисквания, 

трудности и 

предизвикателства 

Работна 

среща 

новопостъпили 

учители   

В рамките на 

методическите 

обединения 

Главни учители 

септември Работа с 

електронен 

дневник 

тренинг всички учители Преподаватели по 

ИТ 

Жулиета Петрова 

септември  Работа със 

системата 

Envision и серията 

образователни 

игри Jumpido. 

тренинг начални 

учители 

В рамките на 

методичнот 

обединение на 

началните 

учители 

Тинка Иванова 

октомври Практически 

умения за работа с 

Работна 

среща 

всички 

педагогически 

Ресурсни учители Ресурсни учители 



 

деца със СОП. 

Изисквания. 

специалисти 

ноември Изготвяне на 

портфолио на 

новоназначените 

педагогически 

специалисти 

тренинг новоназначени 

педагогически 

специалисти 

Главни учители Главни учители 

ноември Оказване на 

долекарска помощ 

тренинг  всички 

педагогически 

специалисти 

Медицинско лице Медицински 

фелдшер Монева 

февруари Стрес и справяне 

със стреса. 

Бърнаут синдром. 

Изнесено 

обучение 

всички 

педагогически 

специалисти 

Избрана 

обучителна 

организация. 

Комисия за 

квалификация 

март Противодействие 

на тероризма 

Курс всички 

педагогически 

специалисти 

Община Стара 

Загора 

Стрезимира 

Огнянова 

май Здравословни и 

безопасни условия 

на труд 

Курс Всички класни 

ръководители и 

членове на 

КУТ 

Служба трудова 

медицина САГА 

Стрезимира 

Огнянова 

периодич

но 

Провеждане на 

тематични 

педагогически 

съвети, свързани с 

въпроси на 

квалификацията - 

споделяне на 

придобит опит от 

обучили се 

колеги. 

тематичен 

съвет 

всички 

педагогически 

специалисти 

Квалифициралите 

се педагогически 

специалисти  

Директор, комисия 

за квалификацция 

 

Извънинституционална квалификационна дейност 

 

Период 

на 

провеж

дане 

Тема на 

квалификационната 

дейност 

Форма на 

провежда

не 

Целева група Обучител или 

обучителна 

организация, 

ръководител на 

квалификацион

ната форма от 

педагогическит

е кадри 

Отговарящ за 

провеждането 

Учебна 

година, 

по 

график 

Придобиване на ПКС съобразно 

изисквани

ята 

учители, желаещи 

придобиване на ПКС 

ТУ-ДИПКУ учителите, 

кандидати за 

ПКС 

Учебна 

година 

Прилагане на системата за 

финансово управление и 

контрол в училищата 

курс директор НЦПКПС, Банкя директор, 

комисия по 

квалификация 



 

09.2019 Методика на обучението по 

БДП 

курс За необучавани по 

темата учители и 

класни ръководители 

Обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

10.2019 "Специфични умения за 

работа в комисия по БДП 

курс Председател на 

училишната комисия 

по БДП  

Обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Компетентност на 

директора по издаване на 

вътрешни актове в 

образователната институция 

курс директор Център за 

обучение и 

квалификация на 

педагогическите 

специалисти 

директор, 

комисия по 

квалификация 

09.2019 Дигитализация на 

образованието – новите 

информационни и 

комуникационни 

технологии в училище 

курс Стоянка Иванова НП 

„Квалификация“ 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Управление на качеството в 

съвременното учебно 

заведение 

курс директор, комисия 

по качеството 

Институт по 

качество в 

образованието 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Изисквания и управление на 

документацията в 

съответствие със системата 

по качеството 

курс директор, комисия 

по качеството 

Институт по 

качество в 

образованието 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Самооценка на 

образователната институция 

в съответствие с 

изискванията на системата 

по качество 

курс директор, комисия 

по качеството 

Институт по 

качество в 

образованието 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Съглас

но 

Плана 

на РУО 

Умения за успешно 

прилагане на новите учебни 

програми в десети клас по 

общообразователните 

предмети 

курс Учители от всички 

предметни области 

Обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Новите учебни програми по 

български език (5 – 12 клас) 

и развиването на 

комуникативната 

компетентност на 

учениците 

курс учители по 

български език и 

литература 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Иновации в обучението по 

български език и 

литература. Методи и 

стратегии за контрол и 

оценка на постиженията на 

учениците. 

курс учители по 

български език и 

литература 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Планирането на 

съвременния урок по чужди 

езици в условията на новите 

курс учители по чужди 

езици 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 



 

учебни програми 

Първи 

срок 

Работа по проекти в 

чуждоезиковото обучение. 

тренинг учители по чужди 

езици 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Участие в конференциите 

„Динамична математика“, 

обученията и 

представителните изяви на 

Института по математика 

към БАН. 

конферен

ция, курс 

учители по 

математика и 

информатика 

Институт по 

математика към 

БАН 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Математически 

компетентности -  за 

начални учители 

курс начални учители и 

учители по 

математика 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Обучението по 

информатика и 

информационни технологии 

по новата учебна програма 

за 10 клас. 

курс учители по 

информационни 

технологии 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

"STEAM - 

предизвикателства и 

възможности" 

Практиче

ски 

семинар 

учители по 

информационни 

технологии 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Управление на проекти курс учители по 

информационни 

технологии 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Съпътстващи събития и 

семинари на XX 

Национален педагогически 

форум 

курс 

 

учители по 

информационни 

технологии 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Програмиране на PHP 

  

курс учители по 

информационни 

технологии 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Програмиране: C++, C#, 

Java, Javascript, Python 

курс учители по 

информационни 

технологии 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Визуално програмиране на 

базата на KODU – 

проектно-базирани решения 

за начален и 

прогимназиален етап 

курс учители по 

информационни 

технологии 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Създаване на компютърни 

игри със 

Scratch/BYOB/Scratch 2.0 

курс учители по 

информационни 

технологии 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Новите учебни програми  за 

10 клас по природни науки 

курс учители по природни 

науки:биология и 

здравно образование, 

физика и 

астрономия, химия и 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 



 

опазване на околната 

среда 

06.2020 Климатът и аз. Пестим 

енергия в училище. 

Семинар учители, работещи 

по инициативата 

„Пестене на енергия“ 

Национален 

доверителен 

екофонд в 

България 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Съвременни стратегии и 

методи на обучение по 

история и цивилизации в 

гимназиален етап в 

контекста на новите учебни 

програми 

курс учители по история и 

цивилизация  

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Втори 

срок 

Диагностика и превенция на 

агресията в училище. 

курс членове на 

училищната комисия 

за борба с 

противообществени-

те прояви, психолог 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Развитие на позитивна 

дисциплина в 

образователната система 

курс класни ръководители обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Проектно-базирано 

обучение по география и 

икономика 

курс учител по география 

и икономика 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Актуални проблеми на 

методиката на обучение по 

технологии и 

предприемачество в 

прогимназиален етап (V – 

VІІ клас) 

курс учител по 

технологии и 

предприемачество 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Спортни дейности и 

събития в училищното 

образование – специфика, 

организация, реализация 

(присъствено обучение) 

курс учители по 

физическо 

възпитание и спорт 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Съвременни подходи за 

мотивиране на учениците за 

спортна дейност 

(присъствено обучение) 

курс учители по 

физическо 

възпитание и спорт 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Българските народни хора в 

обучението по физическо 

възпитание 

курс учители по 

физическо 

възпитание и спорт 

НСА директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

ИКТ в помощ на обучението 

по Изобразително изкуство 

курс учител по 

изобразително 

изкуство 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Първи 

срок 

Практическите дейности в 

урока по музика – фактор за 

прилагане на новите учебни 

тренинг учител по музика обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 



 

програми 

Учебна 

година 

Проблемът за оценяване 

учебните постижения на 

учениците на различна 

възраст. Доцимологични 

аспекти на отношението 

личностно развитие – 

национално външно 

оценяване. 

курс начални учители  обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Психологическа помощ за 

деца при развод на 

родителите; 

Психологическа помощ за 

деца при „отсъстващ 

родител“ 

курс психолози обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Работа с деца и ученици със 

СОП. Изграждане на 

позитивна, приемна и 

подкрепяща среда за деца и 

ученици със специални 

образователни потребности 

курс ресурсни учители Обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Март "Интерактивни технологии 

и техники в обучението по 

БДП"; 

"Актуални проблеми на 

обучението и възпитанието 

по БДП в СОУ и детската 

градина" 

курс надграждащ курс за 

класни 

ръководители, чиито 

серификат е с 

изтичащ срок на 

валидност 

обучителна 

организация  

директор, 

комисия по 

квалификация 

от 

01.09. 

2019 г. 

до 

31.08. 

2020 г. 

Участие в обучения от трета 

кампания по проект 

„Квалификация за 

професионално развитие на 

педагогическите 

специалисти“, финансиран 

по ОП НОИР 2014 - 2020 г.  

курс Всички 

педагогически 

специалисти 

обучителна 

организация  

директор, 

комисия по 

квалификация 

 

 

VI. Мониторинг и контрол на училищно ниво 

Анализ и оценка на ефективността на проведените квалификационни форми и 

дейности ще се извършва въз основа на следните критерии: 

 Критерии и индикатори за качествена оценка: 

 степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията; 

 приложимост на наученото; 

 влияние върху резултатите от обучението и възпитанието на учениците; 

 влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на 

училището; 

 реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението; 



 

 промените в професионалната дейност в резултат от участие в 

обучението. 

 Критерии и индикатори за количествена оценка: 

 брой участия в обучения; 

 видове квалификационни дейности – извънучилищни (регионални, 

национални и международни), институционални, по национални и 

европейски програми, самообразование. 

Изпълнението на плана и проведените квалификационни дейности ще се 

организират и контролират от екип в състав: директор, заместник-директори, главни 

учители, счетоводител. 

В частта извънинституционална квалификация дейността се контролира от 

директора, а в частта вътрешноинституционална квалификация – от главните 

учители съгласно областите им на действие. Финансирането на дейността се 

контролира от счетоводителя. 

Документите, удостоверяващи участието на лицата във форма на квалификация 

(удостоверения, сертификати и др.) се представят своевременно в училището и 

съставляват част от портфолиото на всеки от педагогическите специалисти. 

 

VII. Финансово осигуряване  

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

календарна година и са в размер на 1,2 на сто от годишния ФРЗ.  

2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета 

на училището.  

3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се 

осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, 

средства от проекти и програми за квалификационна дейност и др.  

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител 

надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, при желание на 

преподавателя, финансирането става с лични средства.  

5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в 

квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на 

училището, да му се предоставя тази възможност.  

6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално - 

квалификационна степен се заплащат от учителите.  

Всеки педагогически специалист може да заяви своето желание за участие в 

Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за 

придобиване на професионално-квалификационни степени, включително 

провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта 

професионално-квалификационна степен“ по проект „Квалификация за 

професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.   

 

Планът е отворен и подлежи на актуализация във връзка с променящите се 

условия, непредвидени обстоятелства и задачи. 


