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1. 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 
квалификация на персонала.  
       3. Педагогическият и непедагогическият персонал на училището има право да 
повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава 
информация за  възможностите за повишаване на образованието и професионалната си 
квалификация.  
       4. Условията за обучение (организационни, финансови и др.)  за повишаване на 
квалификацията се договарят между директора на училището и обучаващата 
институция. 
 
2. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:   
       1. Педагогически персонал и непедагогически персонал. 
3. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ:  
       1. Адекватност на обучението.  
       2. Актуалност на обучението.  
       3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.  
       4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от 
заеманата длъжност.  
       5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с 
личните възможности и интереси на служителите.  
       6. Ефективност на обучението- резултатите от обучението да допринасят за 
повишаване на качеството на дейността на служителите.  
4. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  
       1. Анализ на кадровия потенциал.  
       2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация.  
       3. Определяне на приоритетите за 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.  
5. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 
КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  
        1.  Квалификационната дейност в училището се ръководи от председателите на 
методическите обединения.  
       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. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:  
           -  да осигури съответствие между социалната практика, образователната система 
и равнището на професионалната компетентност на  педагогическите кадри;  
           - да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на 
педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие.  
      4. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира 
със съдействието на РИО, университети, колежи, квалификационни институции, 



центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в 
проекти и програми за квалификационни дейности.  
      5. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически 
кадри, които работят в училището.  
      6. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване  на 
квалификацията:  
          -  по собствено желание;  
          -  по препоръка на работодателя;  
          - по препоръка на експерти от РИО  и МОН.  
      7. 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 Кодекса на труда и в съответствие  с Правилника за 
прилагане на Закона за народната просвета.  
      8. За участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни 
степени директорът на училището осигурява ползването на поисканата от учителя част 
от редовния платен годишен отпуск за съответната година.  
      9. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват 
педагогически кадри, които :  
         - преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови 
държавни образователни изисквания;  
        - заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета;  
        -  преминават на нова педагогическа длъжност;  
        - заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по 
специалността за повече от три учебни години.  
6. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА УЧАСТИЕ В 
КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 
      1. Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, 
имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно 
равнище.             
     2. На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, 
се признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на 
труда по ред, определен от МОМН.  
7. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:  
    1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка 
календарна година и са в размер на 0,8% от годишния ФРЗ.  
    2. Вътрешно- училищната 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, финансирането става с 
лично участие на служителя.  
   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.   
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ:  



         Предложените правила са приети на заседание на Педагогическия съвет- 
Протокол № 7  от 02.09.2015 г., утвърдени от директора на училището и подлежат на 
актуализация.  
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І. ЦЕЛИ  
 
ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във 
всички аспекти на образованието по предмети като част от общото модернизиране 
на образователния процес в училище 

 
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване 
на мотивация за  самоусъвършенстване на учителите; 
2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 
професионалните нагласи и ценности на учителите за постигане на качествено 
образование; 
3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на 
трайни знания и умения. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 
1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище ; 
 2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 
преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит; 
 3. Квалификационната дейност да съдейства за успешното и качествено усвояване на 
учебното съдържание по предмети; 
4. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни 
форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни 
изисквания; 
 5. Да се създаде среда за изява на ученици, невладеещи добре български език. 
 

ІІІ. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 
 
1. Самоусъвършенстване чрез вътрешно-училищната система за квалификация; 
2. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена 
форма за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхраняване на 
документацията на методическите обединения; 
3. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОИ и функциониране на училището в 
съответствие с нормативните изисквания чрез: 

 обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОИ от 
педагогическия персонал; 
- провеждане от директора на системен административен и педагогически контрол 
по спазване на нормативната уредба и прилагане на своевременни мерки за 
отстраняване на възникнали нарушения; 

 
4. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:  



 квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа 
компетентност; 
- педагогически контрол и методически консултации от експерти от РИО – гр. 
Добрич; 
- актуализиране на педагогическите технологии и УТС; 
-обмяна на добри практики в МО. 
5. Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в училището:  
- текуща поддръжка на МТБ и хигиената; 
- оптимизиране на интериора на класните стаи и кабинетите с цел естетизация, 
функционалност и познавателно – възпитателно въздействие. 

 
ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  
 

№ Вътрешноучилищна 
квалификация 

Извънучилищна 
квалификация 

Срок Отговорник 

1. Мерки за 
повишаване 

резултатите от НВО 

- м. 
септември 

2015г. 

Председателите 
на МО 

2.  Педагогически 
стратегии за 
превенция на 

„отказа от 
училище” при 

учениците 

м. 
декември 

2015г. 

Директор 

3. Приемственост в 
обучението на 

учениците-начален 
и прогимназиален 

етап 

 м. януари 
2016г. 
 

Председателите 
на МО 

4. Обсъждане на 
изискванията за 
провеждане на 

външно оценяване в 
ІV и VІІ клас 

 М.март 
2016г. 

Директор 
Председателите 

на МО 

5 Открити уроци и 
презентации по 

учебни предмети 

 По 
график 

МО 

6  Посещение на 
учителски 
форуми  

През 
годината 

Учители и 
възпитатели 



 
 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 
7/02.09.2015г. 


