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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. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на учителите. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в 

съответствие с динамиката на общественото развитие и образователни изисквания. 

3. Осигуряване на позитивна образователна среда на постъпилите за първи път в системата на училищното образование 

педагогически специалисти. 

4. Популяризиране на иновативни практики в училище. 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Планиране и реализиране на вътрешноинституционалната квалификация в училището. 

2. Методическо и организационно подпомагане на новоназначени учители с цел адаптиране в образователната среда.  

3. Планиране на  продължаващата квалификация съобразно проучване на потребностите на педагогическите 

специалисти  в съответствие със стратегията за развитие на училището; установените потребности за повишаване на 

квалификацията; годишните средства за квалификация и правилата за организиране и провеждане на продължаваща 

квалификация, съгласувани с педагогическия съвет и утвърдени от директора на институцията;  

 4. Участие на всички педагогически специалисти в планираните вътрешноинституционални квалификационни форми 

- минимум 16 академични часа. 
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III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

(16 академични часа за учебната година за всеки педагогически специалист) 

Вид квалификация/Тема 
Организационна 

форма 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой участници/ 

Ръководител/отговор

ник за провежданата 

квалификационна 

форма 

Брой 

академич

ни часове 

Сравнителен анализ на резултатите 

от входното равнище, НВО и ДЗИ и 

набелязване на мерки за 

отстраняване на пропуските 

дискусионен форум октомври старши учители, 

учители 

председатели на МО 2 

Създаване и използване  на 

електронни ресурси - тестове, видео 

уроци, презентации и други: 

Работа с виртуална бяла дъска – 

забавно и интересно провеждане на 

педагогическа ситуация - YouTube  

уебинар октомври всички 

педагогически 

специалисти 

председатели на МО 2 

Приобщаващото образование – 

оптимизиране на учебния процес 

Обучението в електронна среда при 

работа с деца и ученици със СОП. 

Предизвикателства две в едно - 

YouTube 

уебинар ноември всички 

педагогически 

специалисти 

координатор 

приобщаващо 

образование 

2 
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Добри практики в работата на 

учителите 

Електронни мисловни карти - 

инструмент за визуализиране на 

учебния процес - YouTube 

Как да моделираме урока в 

класноурочна или онлайн среда? - 

YouTube 

посещения на 

открити уроци и 

събеседване, 

споделяне на 

иновативни практики, 

уебинар 

февруари учители 

по чужди езици 

председател на МО – 

чужди езици 

2 

Добри практики за  

превенция от отпадането на 

учениците от училище 

Техники за справяне с 

тревожността при децата - YouTube 

дискусия, уебинар март всички 

педагогически 

специалисти 

координатор 

приобщаващо 

образование 

2 

Превенция на рисково поведение, 

училищен тормоз, онлайн тормоз 

семинар април всички 

педагогически 

специалисти  

училищен психолог 2 

Иновативни форми и методи за 

оценяване на постиженията на 

учениците в реална и електронна 

среда 

Философия на оценяването в 

процеса на обучение - YouTube 

Дигитални ресурси за проверка и 

самопроверка - YouTube 

работни 

съвещания, 

уебинари 

октомври, 

май 

старши учители, 

учители  

председател на МО  2 

Техники за преодоляване на стреса 

при учителите 

Как да изградим увереност в себе 

си и другите, в условията на стрес и 

криза - YouTube 

тренинг, уебинар юни всички 

педагогически 

специалисти  

училищен психолог 2 
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ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Запознаване с нормативните и 

училищни документи  

методическо 

подпомагане 

септември педагогически 

специалисти, 

постъпили за 

първи път в 

системата на 

училищното 

образование,  

директор 4 

Запознаване с учебните програми 

по предмети и класове. Планиране 

на образователно- възпитателната 

работа. 

 

методическо 

подпомагане, 

уебинари 

септември педагогически 

специалисти , 

постъпили за 

първи път в 

системата на 

училищното 

образование 

председатели на МО, 

заместник-директори 

УД 

4 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Тема 
Организационна 

форма 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой участници/ 

Брой 

академични 

часове 

Източник на 

финансиране 

Квалификационни форми, 

съобразно плана за 

квалификационна дейност 

на РУО и Национална 

програма „Квалификация“ 

семинари, тренинги, 

лектории, курсове, 

практикуми и др. 

целогодишно всички педагогически 

специалисти 

 

до 16 часа средства от 

програми, лични 

средства 
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Проектно-базирано 

обучение с интегриране на 

информационните 

технологии 

семинар април учители до 16 часа от годишните 

средства за работна 

заплата в размер на 

1,2% 

Работа по проекти на 

Програма Еразъм + 

семинари, тренинги, 

практикуми и др. 

 целогодишно учители до 16 часа средства по 

програмата 

Оказване на долекарска 

помощ при инцидент 

лектория и тренинг септември-

октомври 

всички педагогически 

специалисти 

 

до 16 часа от годишните 

средства за работна 

заплата в размер на 

1,2% 

 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет с Протокол № 11/13.09.2022 г. 

и утвърден със заповед на директора № 1124/13.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

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

година.  

2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация през учебната година. 
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П Р А В И Л А  

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА 

1. Квалификационната дейност в училището се ръководи от Комисията по квалификация, определена на заседание на  

педагогически съвет и председателите на методическите обединения. 

2. Вътрешноинституционалната квалификационна дейност на педагогическите специалисти  се осъществява по План за 

квалификационната дейност на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година от комисията по квалификация  

и се приема на заседание на ПС. 

3. При организиране на вътрешноинституционална квалификация се изисква: 

3.1. Покана/съобщение/ до педагогическите специалисти за участие в организираната вътрешно институционална 

квалификационна дейност с фиксирани точни дата, място, тема, ръководител и продължителност на провеждане; 

3.2. Попълнени карти  от провеждане на вътрешноинституционалната квалификационна дейност, заверени с подпис и 

печат от директора, които съдържат следната информация: 

- темата на квалификацията; 

- организационна форма на квалификацията; 

- дата и място на провеждане; 

- времетраене в академични часове; 

- работни материали; 

- ръководител/отговорник за провеждането на квалификационната форма. 

3.3. Присъствени списъци с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник във вътрешноинституционална 

квалификационна форма; 

3.4. Ксерокопие на работните материали от проведената квалификация на хартиен и/или електронен носител; 

3.5. Финансова справка в свободен формат при изразходени средства за проведената форма - например за размножаване 

на обучителните материали и др. 

3.6. Индивидуални карти за отчитане на вътрешноинституционалната квалификация на всеки педагогически специалист 

за учебната година в академични часове. 
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П Р А В И Л А  

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА 

 

1. Планиране на финансовите средства за квалификация 

Годишните средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер 

на 1,2 % от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал.  
 

2. Ред за избор на изпълнител на обученията 

Членовете на комисията за квалификационна дейност, съвместно с председателите на синдикалните организации, 

извършват подбор на одобрени програми от Информационния регистър на МОН, отговарящи на заявените потребностите на 

педагогическите специалисти 

Критерии за подбор: 

- Финансова целесъобразност; 

- Описание на програмата – практическа насоченост; 

- Професионален профил на обучителната организация; 

- Лектор/и; 
 

3. Ред и начин на провеждане на обученията: 

За учебната 2021-2022 година, след проучване на потребностите на педагогическите специалисти, са планирани три 

квалификационни форми за продължаваща квалификация, както следва: 
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гр. София 1000, ул. „Петър Парчевич“ №43, тел.: 0884-334-114, 

email: 2222127@edu.mon.bg, https://127sou.com 

ул. „Петър Парчевич“ №43, тел.: 0884-334-114, 2222127@edu.mon.bg 

 

Тема на обучението за 

продължаваща 

квалификация 

Целева група Начин на провеждане 
Време на 

провеждане 

Преструктуриране 

на учебно 

съдържание 

Проектно-базирано 

обучение с интегриране на 

информационните 

технологии 

учители на място определено от 

обучителната 

организация 

в неучебно 

време 

няма 

необходимост 

Оказване на долекарска  

помощ при инцидент 

всички педагогически 

специалисти 

изнесено обучение в неучебно 

време 

няма 

необходимост 

 

4. Ред за проверка на обучителните организации и представените от тях програми за обучение в 

Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти 

 

Директорът и председателят на комисията за квалификационна дейност извършват проверка в Информационния 

регистър на МОН на одобрените програми представени от обучителните организации. 

 

5. Отговорни лица за дейността по организиране, изпълнение и контрол 

 

Организирането и изпълнението на квалификационната дейност се осъществява от председателя на комисията по 

квалификация.  

Контрол по изпълнение на квалификационната дейност се осъществява от директора. 
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