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ЦЕЛИ 

Основна цел: Развитие на ключови компетентности, с акцент върху функционалните компетентности, необходими за 

учениците в 21 век. 

 Усьвършенстване на професионалните умения,  развитие на творческия потенциал; 

 Дигитализация на учебния процес; 

 Прилагане на интерактивни методи и ИКТ; осъществяване на проектнобазирано/проблемнобазирано обучение 

 Овладяване на знания, умения и навици за постигане на положителни промени в личностното развитие на учениците и 

придобиване  на дигитална, социална и емоционална   интелигентност.  

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез ефективно 

използване на съвременни информационни технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически 

практики в образователния процес. 

2. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и при решаване на 

проблеми. Споделяне на добри практики. 

3. Създаване на трайна мотивация за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията по 

единни критерии. 

4. Изграждане на социални и граждански умения. 

5. Обмен на добри практики и контакти с други образователни институции в ЕС. 

6. Запознаване със съвременните тенденции за управление на човешките ресурси. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ш. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЬЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА И ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Тема Организационна 

форма 

Време на 

провеждане 

Ръководител/ 

отговорник за  

провежданата  

квалификационна  

форма 

Целева група Брой 

академични 

часове 

Източник на 

финансиране 

Забележка 

Промени в 

нормативните 

документи- 

Наредба 15 (нов 

формат на 

учителското 

порфолио); 

Наредба 10 

(допълнителна 

седмица, след 

прикл. на уч. 

време), Наредба 4 

(промени в 

норматив) 

Дискусия м.септември Директор, ЗДУД 54 2  Вътрешно 

финансиране 

 

Училище в облака: 

администриране и 

организация 

обучение м.септември Център за 

творческо 

обучение 

54 16 Вътрешно 

финансиране 

 

Диагностициране 

на 

индивидуалните 

особености на 

учениците. 

Индивидуализаци

Споделяне на 

добри практики 

м.септември/ 

октомври 

Педагог. 

съветник 

54 2  Вътрешно 

финансиране 

 



 

я и диференциация 

в учебния процес 

Обучението на 

учениците за 

действия при 

бедствия и аварии 

и безопасност на 

движението по 

пътищата 

Беседа, 

дискусия 

м.октомври Председател на 

комисия по БДП 

Класни 

ръководители 

(29) 

2 Вътрешно 

финансиране 

 

Оказване на 

методическа 

помощ на 

новоназначените 

учители 

Споделяне на 

добри практики, 

рефлексия и 

обратна връзка 

през цялата 

учебна година 

Главни учители, 

председатели на 

МО 

3 2 Вътрешно 

финансиране 

 

Сравнителен 

анализ на 

резултатите от 

входно ниво и 

изработване на 

план за работа 

през учебната 

2021/2022 г. 

дискусия м. октомври Главни учители 54 2  Бюджетно 

финансиране 

 

Апробиране на 

модела 1:1 

тренинг м. октомври Център за 

творчески 

обучение 

10  Бюджетно 

финансиране 

 

 Участие в 

Програма Еразъм 

+ Ключова 

дейност 1 

"Образователна 

мобилност за 

граждани", сектор 

Проект „Светът 

на сенките!― 

м. ноември Програма 

"Еразъм+". 

6  Програма 

"Еразъм+". 

 



 

"Професионално 

образование и 

обучение" 

"Театър на 

сенките като 

творчески 

инструмент в 

образованието". 

Споделяне на 

международен 

опит 

Зимни 

квалификационни 

дни 

Програма 

"Еразъм+". 

54 2  Програма 

"Еразъм+". 

 

Дигитални 

компетентности 

на учителя: 

сигурност и 

грамотност, 

свързана с 

информация и 

данни 

обучение м. април,2022 Обуч. 

организация 

54 16 Бюджетно 

финансиране 

 

Провеждане на 

уроци в начален и 

прогимназиален 

етап- модел „1:1― 

Споделяне на 

добри практики 

Зимни квалиф. 

дни 

Дорина 

Братанова, Райна 

Димитрова 

12 3 Вътрешно 

финансиране 

 

Формиране на 

здравно  

екологични 

компетенции  

чрез обучението 

по природни  

науки и екология 

Споделяне на 

добри практики 

Зимни квалиф. 

дни 

Учителите по 

природни науки 

12 3 Вътрешно 

финансиране 

 

Учене чрез 

сътрудничество- 

стратегия за 

формиране на  

социални умения у  

Споделяне на  

добри практики 

Веднъж месечно Председателите 

на МО 

50 2 Бюджетно 

финансиране 

 



 

учениците 

Училищна 

програма за 

социални умения 

и личностно 

развитие 

„Занятия на 

маса― 

Април ,2022 Кл.ръководители 

на 2 и 5 клас 

  Бюджетно 

финансиране 

 

Иновации: 

Интерактивност в 

часа на класа – 

начин за развитие 

на социални 

умения 

дискусия м.октомври  Педагог. 

съветник, главни 

учители 

Класни 

ръководители 

2 Вътрешно 

финансиране 

 

Емоционална 

интелигентност 

обучение м.юли, 2022 Директор  54 16 Бюджетно 

финансиране 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Тема Организационна 

форма 

Време на 

провеждане 

Ръководител/ 

отговорник за  

провежданата  

квалификационна  

форма 

Целева група Брой 

академични 

часове 

Източник на 

финансиране 

Забележка 

Нови функции на 

електронния 

дневник 

Тренинг м.септември Инж. Г. Пенева 54 2 Вътрешно 

финансиране 

 

Квалификация за 

придобиване на 

ПКС 

обучение м. октомври Обуч. 

организация 

6 16 Самофинансир

ане 

 

Квалификация за 

учители за Google 

educator level 2 

обучение през годината Обуч. 

организация 

4  Вътрешно 

финансиране/с

амофинансира

не 

 

Текуща 

квалификация – 

обучение през годината Обуч. 

организация 

4 2 Бюджетно 

финансиране 

 



 

измемения на 

ФСД/ЗОП 

Попълване на 

анкета с цел 

проучване 

протребностите на 

педагогическите 

специалисти от 

квалификация за 

учебната 

2022/2023 г. 

Проучване м.юни, 2022 Председател на 

комисията за 

квалиф. дейност 

54 1   

        

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 16/14.09.2021г. и утвърден със Заповед №РД-10-

55/15.09.2021г. 

Приложение: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа 

Забележка: Съгласно НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти- чл. 47. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си: 1. по 

програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране; 2. в рамките на 

вътрешноинституционалната квалификация – в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 

Заблежка: Всички дейности в настоящия план се извършват при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, заповеди и 

инструкции на училищно ниво и на висшестоящите органи във връзка с COVID 19. При необходимост ще се премине към онлайн 

провеждане на квалификационните дейности. 
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ПРАВИЛА 

ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 2020/2021 Г. 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Този документ определя правилата за участие на педагогическите специалисти в квалификационната дейност и включва 

механизъм за финансова подкрепа на участниците. 

1.2. Правилата определят начина, реда и финансирането на професионалната квалификация на кадрите. 

1.3. Педагогическите и непедагогическите специалисти на ОУ ‖Петко Рачов Славейков― имат право да повишават образованието и 

професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на образованието и професионалната 

си квалификация. 

1.4. 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: 

2.1. Педагогически специалисти. 

2.2. Непедагогически кадри. 
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3. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ: 

3.1. Адекватност на обучението. 

3.2. Актуалност на обучението. 

3.3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерното развитие. 

3.4. Осигуряване на равен достъп до обучение на кадрите в зависимост от заеманата длъжност. 

3.5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните възможности и интереси на служителите. 

3.6. Ефективност на обучението — резултатите от обучението да допринасят за повишаване на качеството на дейността на 

служителите. 

 

4.ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

4.1. Анализ на кадровия потенциал. 

4.2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация. 

4.3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация. 

4.4. Планиране на обучението. 

4.5. Финансово осигуряване на обучението. 

4.6. Организиране и провеждане на обучението. 

4.7. Анализ и оценка на ефективността на обучението. 

5.ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

5.1. Квалификационната дейност в училището се ръководи от постоянна комисия „Квалификация―. Председател на постоянна комисия 

„Квалификация― е заместник-директорът по учебната дейност, в чийто ресор е квалификационната дейност. 

5.2. Квалификационната дейност на педагогическите специалисти на училищно равнище се осъществява по План за 

квалификационната дейност на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година от постоянна комисия „Квалификация― 

и се приема на заседание на Педагогическия съвет. 

5.3. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти има за цел: 

5.3.1. да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност 

на педагогическите кадри; 

5.3.2. да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното професионално 

развитие. 



 

5.4.  Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със съдействието на РУО- Ямбол, 

университети, колежии, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, проекти 

и програми за квалификационни дейности. 

5.5. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които работят в училището. 

5.6. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията: 

5.6.1. по собствено желание; 

5.6.2. по препоръка на Комисията за квалификационна дейност; 

5.6.3. по препоръка на училищното ръководство; 

5.6.4. по препоръка на експерти от РУО- Ямбол и МОН. 

5.7.  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 със ЗПУО. 

5.8.  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. 

5.9. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически кадри, които: 

5.9.1. преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни образователни стандарти; 

5.9.2. заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на училищното образование; 

5.9.3. преминават на нова педагогическа длъжност; 

5.9.4. заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от три учебни години. 

6. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

6.1.  Непедагогическите кадри имат право да повишават образованието и професионалната си квалификация и да получават 

информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация. 

6.2. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО- Ямбол, университети, колежи, квалификационни 

институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационни 

дейности. 

6.3. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и квалификацията си: 

6.3.1. по собствено желание; 

6.3.2. по препоръка на директора на училището; 

6.3.3. по препоръка на експерти от съответната област. 
6.4. 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.2З4 от Кодекса на труда. 



 

7. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТ ЗА УЧАСТИЕ В 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:  

7.1. Педагогическите специалисти, придобили професионално квалификационни степени, имат право да ръководят дейности за 

повишаване на квалификацията на училищно равнище. 
7.2. На педагогическите специалисти, придобили професионално квалификационни степени, се признава по-високо професионално 
равнище при оценяването и заплащането на труда по ред, определен от МОН 

7.3. Възможност за кариерно развитие. 

7.4. Допълнително заплащане на придобилите ПКС. 

8. МЕХАНИЗЬМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 

8.1. Средствата за квалификация на кадрите се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1,2 % от годишния 

ФРЗ. 

8.2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. 
8.3. 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. 
8.4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия лимит за квалификация в 
училището, финансирането става с лично участие на служителя. 
8.5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след 
съгласуване с директора на училището, може да му се предостави тази възможност. 

8.6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално квалификационна степен се заплащат от учителите. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ: 

Настоящите правила са приети на заседание на Педагогическия съвет /протокол № 16/14.09.2021г/, утвърдени със Заповед№РД-10-

76/15.09.2021г. на директора на училището. Те подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат променяни по писмено 

предложение на всеки член на педагогическия екип. 
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