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I. АНАЛИЗ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ в началото на учебната година:  

1. Общ брой на педагогическите специалисти по длъжности: 

Директор – 1 

Заместник-директор – 1 

Психолог – 1 

Ресурсен учител – 0,5 

Логопед – 0,5 

Учител подготвителна група – 1 

Старши учител подготвителна група – 1  

Учител начален етап – 2 

Старши учител начален етап – 4 

Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап –  

Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап –  

Нещатни назначени, лектори – 0 

 

2.Разпределение на педагогическите специалисти по образование: 

Професионален бакалавър – 1 

Бакалавър – 

Магистър –  
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3. Разпределение на носителите на ПКС в началото на учебната година: 

ПКС I II III IV V Без ПКС 

Брой 

педагогически 

специалисти 

0 2 2 6 4 5 

Поименно   Е. Добрева 

Р.Манахилова 

Ив. 

Димитрова 

Галя 

Димитрова 

Н. Николов 

М.Топалска 

Св. Георгиева 

Ел. Видева 

В. Иванова 

П. Петров 

Найденова 

Йорданова 

Ушева  

Е.Велкова 

 

Налбантова 

Каракиев 

Чобанова 

Ив. Видева 

И.Чомакова 

 

 

ІI. СТРАТЕГИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 

   Главната цел в Стратегията за развитие на училището е да осигури равен достъп до 

качествено образование на всяко дете. Тази цел се осъществява предимно от 

педагогическите специалисти в училището, които трябва да притежават съответната 

квалификация, за да я постигнат.  

 

ІIІ. ЦЕЛИ НА ПЛАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ:  
1. Създаване на обвързаност между професионалната компетентност на педагогическите 

специалисти и реализиране на качествен образователен процес и постигане на положителни 

промени в личността на учениците. 

2. Усъвърщенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните 

нагласи и ценности в съответствие с динамиката на общественото развитие и нови 

образователни изисквания. 

 

ІV. ЗАДАЧИ  НА ПЛАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

1. Запознаване с промени в нормативната уредба – ЗПУО и ДОС  

2. Приложение на наученото при квалификационната дейност в   обучението и 

възпитанието на учениците 

3.  Обмяна на педагогически опит. Организиране на взаимен обмен на информация 

„учители обучават учители”. 

4. Развиване на дигиталните умения на педагогическите специалисти и създаване на 

условия за пълноценна и качествена работа с образователни платформи. 

5. Усъвършенстване на екипната работа между педагогическите специалисти. 

6. Развитие качеството на преподаване на новите педагогически специалисти. 

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПЛАНА ЗА КД:  

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на 

педагогическите специалисти; 

2. Професионално и личностно усъвършенстване, кариерно развитие и успешна реализация 

чрез периодично актуализиране и допълване на знанията, уменията и компетентностите; 

3. Всеки педагогически специалист да е участвал в обучение най-малко с 

продължителност на 16 академични часа в една учебна година; 

4. Намаляване на броя на констатираните пропуски при водене на ЗУД; 

5. Прилагане на иновационни педагогически технологии и ИКТ. 

 

VI. ДЕЙНОСТИ:  

 

 



1.       ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ (това са всички квалификационни форми в образователната институция, които 

обхващат педагогическия персонал и се организират по методични обединения или са предназначени за всички педагогически кадри, 

работещи в образователната институция)  

№ Тема 

Форма на 

обучение  

Целева 

група 

Брой 

участници 

Брой 

академичн

и часове 

Срок / период 

на 

провеждане  

Място на 

провеждане  

Вътрешно 

училищен 

обучител 

Отговорник за 

провеждане на 

обучението 

1. 

Планиране работата 

на класния 

ръководител Семинар  

Класни 

ръководите

ли 8 2 часа 

м. септември 

2022 г. 

Учителска 

стая  Директор  Директор  

2. Водене на ЗУД Семинар  

Всички 

учители 18 1 час 

м. октомври 

2022 г. 

Учителска 

стая  

Заместник-

директор  Директор  

3. 

Превенция и 

преодоляване на 

проблемното 

поведение и агресията 

в училище Тренинг  

Всички 

педагогичес

ки 

специалист

и 18 2 часа 

м. ноември 

2022 г. 

Учителска 

стая  

Училищен 

психолог Директор 

4. 

Ползата от 

целодневното  

обучение и обмяна на 

добри  

практики 
Дискусия  

Всички 

учители в 

ЦОУД 4 2 часа 

м. декември 

2022 г. 

Учителска 

стая  Директор  Директор  

5.          

6.          

7.          



2. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ (това са всички обучения с външен обучител, в които педагогическите специалисти от 

образователната институция са включени в зависимост от установените дефицити и потребности). 

№ Тема 

Форма на 

обучение Целева група 

Брой 

участни

ци 

Брой 

академични 

часове 

Обучител / 

Обучителна 

институция/ако е 

ясна/ 

Място на 

провеждан

е /ако е 

ясно/ 

Обща цена 

на 

обучениет

о - 

прогнозна 

Срок / 

период на 

провеждане 

Място на 

провеждан

е 

Отговорник за 

провеждане на 

обучението 

1.  Квалифик

ационен 

курс 

учители 20 16   2000 15.09-30.06.  Директор  

2. Условия на труд дистанцио

нна 

Председател 

на ГУТ 

1 16   100 м. октомври 

- декември 

 Директор  

3. Методика на 

обучението по БДП  

Квалифик

ационен 

курс 

Ръководител 

на Клуб по БД 

1 3 месеца Дидаско дистанцио

нно 

528 по 

договаряне 

по 

договарян

е 

Директор  

4 Методика на 

обучението по БДП  

Квалифик

ационен 

курс 

Класни р-ли, 

които нямат 

документ или 

срокът на 

документа е 

изтекъл 

8 3 месеца Дидаско дистанцио

нно 

528 по 

договаряне 

по 

договарян

е 

Директор  

 

 



VII. ЗАЛОЖЕНИ СРЕДСТВА за квалификация в училищния бюджет – (процент от 

годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал  /чл. .. от новия КТД, 

подписан на 2020 г./, равняващ се минимум на 1,2 % от ФРЗ на педагогическия персонал и 

конкретна сума в лева). 

ФРЗ за ПП за 2022 г. – 371 710 лева  

Заложени средства = 1,2 % от сумата = 4 460 лева  

 

VIII. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА: 

            Директорът на образователната институция възлага контрол на изпълнение на плана 

за квалификационна дейност, както следва: 

• В частта извънучилищна квалификация – директор Елена Добрева 

• В частта вътрешноучилищна квалификация – заместник-директор Николай 

Георгиев Николов, а Председателят на Комисията по квалификация представя отчет 

за изпълнението на плана пред ПС два пъти в годината – на срочното и на 

годишното заседание. 

• В частта финансиране на квалификацията – (ВФК) учител начален етап на 

основното образование Златка Чобанова.  

 

IX. Приложение към План за квалификационна дейност за учебната 2022-2023 година 

ПРОЦЕДУРА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

(част от СФУК – раздел I.Контролна дейност, точка 4.Г.2.) 

4.Г.2. ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Тази процедура определя правилата за участие на персонала в квалификационната 

дейност и включва механизъм за финансова подкрепа на участниците. 

1.2. Правилата определят начина, реда и финансирането на професионалната 

квалификация на персонала.  

1.3. Педагогическият и непедагогическият персонал в ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”– 

Първомай има право да повишава професионалната си квалификация и да получава 

информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация. 

1.4. Условията за обучение (организационни, финансови и др.) се договарят между 

директора и обучаващата институция. 

1.5. За спазването и контрола на процеса отговарят: директорът и председателят на 

Квалификационната комисия. 

1.6. Копие от тази процедура се предоставя на всички работещи в училището. 

1.7. За поддържане и изменение на процедурата отговаря Директорът на училището. 
 

2.  УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

2.1. Педагогически персонал 

2.2. Непедагогически персонал 
 

3. ФОРМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ: курсове, семинари, и практически 

обучения по следните основни тематични направления: 

 обучение, свързано с въвеждане на ново учебно съдържание; 

 образованието - като част от подготовката на България член на  ЕС; 

 чуждоезиково обучение, съобразено с европейските стандарти; 

 усъвършенстване управлението на образователния процес; 

 интерактивни методи на обучение; 

 права на детето; 

 гражданско образование в училищата; 



 безопасност на движението; 

 професионално ориентиране и сближаване със сферата на заетостта; 

 формиране на мотивация за учене през целия живот; 

 превенция на отпадащи ученици от училище; 

 работа в мултиетническа среда; 

 работа с ученици със специални образователни потребности; 

 здравно и екологично възпитание; поведение при тероризъм, бедствия и аварии; 

 превенция на деца и ученици в риск. 

 Работа с електронен дневник и обучение в електронна среда. 
 

4. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ 

4.1. Адекватност на обучението. 

4.2. Актуалност на обучението. 

4.3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие. 

4.4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата 

длъжност. 

4.5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните 

възможности и интереси на служителите. 

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

повишаване на качеството на дейността на служителите. 

 

5. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

5.1. Анализ на кадровия потенциал. 

5.2. Проучване на потребностите от обучения и квалификации. 

5.3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификации за потребностите на 

училището. 

5.4. Определяне на приоритетите за обучение и квалификации за потребностите на 

служителите (педагогически и непедагогически). 

5.5. Планиране на обучението. 

5.6. Финансово осигуряване на обучението. 

5.7. Организиране и провеждане на обучението. 

5.8. Анализ и оценка на обучението. 
 

6. ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ. 

6.1. Квалификационната дейност се осъществява по План за квалификационната 

дейност, който се изготвя от старши учител, председатели на екипи за ключови 

компетентности, директор в началото на всяка учебна година и се приема от 

Педагогически съвет. 

6.2. Комисията изготвя проект на план за квалификационна дейност, независимо дали има 

подадени заявки за обучение или не. Планът се изготвя в началото на м. септември и е 

неразделна част от  годишния план на училището. 

6.3. Планът за квалификационна дейност може да се допълва с квалификационни форми 

по предложение на РУО и МОН. 

6.4. Комисията по квалификационната дейност се избира от Педагогическия съвет. 

6.5. Педагогическите кадри се включват в организационни форми за повишаване на 

квалификацията. 

6.5.1. По собствено желание; 

6.5.2. По препоръка на директора на училището; 

6.5.3. По препоръка на експерти на РУО – Пловдив и МОН. 

6.6. Приоритетно за повишаване на квалификацията се определят педагогически кадри, 



които: 

6.6.1. Преподават учебни предмети, за които са въведени нови ДОИ; 

6.6.2. Заемат нова длъжност, която е нова за системата на народната просвета; 

6.6.3. Преминават на нова педагогическа длъжност; 

6.6.4. Заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността 

за повече от 3 (три) учебни години. 

6.7. Приоритетно се осигурява на всеки 2 години на представител на Групата по условия 

на труд, курс на тази тематика. 

6.8. При обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет 

този, който е заложен в плана за квалификационната дейност и чието съдържание и 

тематика са ориентирани към новостите в образователната система. 

6.9. Условията за участие във форми за преквалифициране се договарят между 

педагогическите кадри и директора на училището по реда на чл. 234 от КТ и в съответствие 

с ПДУ. 

6.10. В случай, че обучението не е предвидено в годишния план за обучение, Комисията по 

квалификационната дейност допълва годишния план. Допълненията се обсъждат на 

заседание на ПС, като измененията и допълненията на плана за квалификационна дейност 

се приемат на заседание на ПС. Председателите на ЕКК (екипи за ключови 

компетентности) са длъжни да отразят тези промени, ако се отнасят за член на съответния 

екип. 

7. Организиране на квалификационни дейности по наставничество: 

7.1. Със заповед на директора се определя наставник в срок до два месеца от встъпването в 

длъжност на педагогическия специалист.  

7.2. Изготвяне на план-график от наставника за дейностите и утвърждаване от директора. 

7.3. Отчитане на квалификационната дейност - наставникът и наставляваният 

педагогически специалист представят на директора портфолио на проведените дейности, 

съгласно плана за дейности, което съдържа обучителни и работни материали, разработени 

продукти и други.  

7.4. Портфолиото се архивира по реда на процедурите за документиране.  
 

8. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ. 

8.1. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на квалификацията 

си: 

8.1.1. По собствено желание; 

8.1.2. По препоръка на директора на училището; 

8.1.3. По препоръка на експерти от съответната област; 

8.2. 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. 
 

9. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

9.1. Средствата за професионална квалификация на педагогическия персонал се 

определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1,2 % от годишния ФРЗ 

на педагогическия персонал. 

9.2. Осъществяването и финансирането на обучителни курсове става по предложение на 

персонала и се съгласува с директора на училището. 

9.3. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на 

училището. 

9.4. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в 

рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и 

програми за квалификационната дейност и др. 

9.5. Квалификационни форми, които се инициират и провеждат по оперативни и 



национални програми, от МОН, РУО и общината, не следва да се вписват в Плана за КД на 

образователната институция. 

9.6. При изявено желание за участие в квалификационен курс от определен преподавател, 

той прави писмено мотивирано предложение до директора. 

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

финансовия лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично участие на 

служителя. 

9.8. За повишаване на квалификация в курс, пряко свързан с актуално учебно съдържание, 

при настъпили промени в нормативната база или придобиване на нова квалификация в 

полза на училището, финансирането на курса може да е до 100%. 

9.9. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-квалификационна 

степен се заплащат от педагогическите специалисти. Защитаването на ПКС е 

индивидуална форма за квалификация, която се самофинансира от заинтересованото лице 

и не би следвало да се планира институционално. 

9.10. Директорът, в качеството си на преподавател, има право да се квалифицира наравно с 

останалите преподаватели.  
 

10.  СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ: 

10.1. План за квалификационната дейност в училището, наричан още годишен план за 

квалификационна дейност, включва един план за училищната квалификационна дейност и 

разработени на негова основа планове за квалификационна дейност на ЕКК поотделно. 

10.2. При обучение, организирано от РУО Пловдив, директорът издава заповед и 

командирова лицето, което трябва да бъде обучавано, независимо от неговото желание. 

При такова обучение процесът е съгласно указанията на РУО Пловдив. 

10.3. Покана до педагогическите специалисти за участие в организираната квалификация с 

фиксирани точни дата, място, тема, ръководител и часове на провеждане. Поставя се на 

информационното табло в учителската стая и се изпраща като съобщение на учителите. 

10.4. Доказателства за обучение: 

10.4.1. Провеждането на вътрешноинстуционалната квалификация се отчита чрез:  

 Карта на квалификацията, която съдържа: тема, организационна форма на 

квалификацията, дата и място на провеждане, продължителност в академични часове, 

ръководител/ лектор, подписана от директора.  

 Присъствен списък с подписи на участниците.  

 Копие от работни материали (ако има такива).  

 Справка за изразходвани средства (ако има такива).  

10.4.2. При външно обучение обучаваните представят документ за проведеното обучение, 

ксерокопие от който се завежда във входящия дневник и се съхранява в личното досие на 

обучавания. 

10.4.3. За всеки участник се изготвя индивидуална карта за отчитане на участието му във 

вътрешноинстуционалната квалификация, която се съхранява от служителя. 

10.5. При вътрешно обучение в рамките на ЕКК членовете на екипа изготвят протокол за 

проведеното обучение, който се съхранява при председателя на екипа. Протоколите се 

номерират, като започват от № 1 за всяка учебна година. 

10.6. При външна квалификация, която се заплаща от училището: оферта, договор, 

списък, фактура, материали от обучението, сертификати за обучаемите. 

10.7. Отчети за квалификационна дейност – срочен и годишен. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

    Предложените правила за реда на участието в квалификационна дейност са утвърдени 

от директора на училището, подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат 

променени по писмено предложение на всеки член на колектива. 

 

 


		2022-09-26T09:23:42+0300
	Elena Kostadinova Dobreva




