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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията на учителите, педагогическия съветник, РНИКТ, 

заместник-директорите и директора се определят в съответствие с Раздел IV от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

2. Планът за квалификационната дейност е част от Годишния план. 

3. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават  квалификацията си: 

- по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2о т Наредба № 15 в не по-малко от 48 академични часа за всеки 

период на атестиране;   

- в рамките на вътрешноинституционалната квалификация – в не по-малко от 16 академични часа годишно за 

всеки педагогически специалист.  

4. Квалификацията на педагогическите специалисти е: 

Въвеждаща – за адаптиране в образователна среда и за методическо и организационно подпомагане. 

Продължаваща – за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване, за кариерното развитие  и 

успешна  реализация чрез периодично актуализиране и допълване на компетентностите. 

5. Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в ПМГ са в съответствие със: 

- Стратегията на ПМГ;  

- установените потребности за повишаване на квалификацията; 

- годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за 

продължаваща квалификация, определени от МОН; 

- правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация; 

- възможностите за участие в международни и национални програми и проекти. 

6. Повишаването на квалификацията се осъществява на следните  равнища: 

Училищно, общинско, регионално, национално. 

7. Организатори и координатори на дейностите, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите кадри, на 

училищно равнище са Директорът, главните учители и председателите на методически обединения; 



8. Директорът осигурява необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА 

1. за продължаващата квалификация:   

а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари;   

б) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на педагогическите 

специалисти, с конкретна предметна област или с управление на образованието;   

в) професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2 от Наредбата - завършена едногодишна 

професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4,50 и дипломна работа с представена 

добра педагогическа практика;  

г) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на педагогическите им 

постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни 

технологии и практики;   

д) форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне на резултати от проучвания, 

изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри, иновативни практики или постижения;  

2. за вътрешноинституционалната квалификация:   

а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми;  

б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;   

в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;   

г) споделяне на иновативни практики.  

III. 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 квалификацията.  

 

IV.ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ. 

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

квалификационната дейност на ПМГ, който се изготвя в началото на  учебната година от комисия, определена със заповед на 

директора. 

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

- преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови ДОС;   

- участват в обучения от приоритетни области, като STEM и Иновации; 

- имат препоръка от Директора, от експерти от РУО и МОН; 

            - с предимство се ползват педагогическите специалисти  с недостатъчен брой кредити. 

 

VI. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ. 

1. Уведомяване за участие на учителите от училището в предстоящи квалификационни курсове по плана за квалификация 

на РУО или в други квалификационни дейности/по покана, по НП и др./ и оформяне на необходимата документация за 

реализиране на дейността, не по-късно от 3 дни преди провеждането на квалификацията. 

Отговорник: Милена Христова 

- При лично желание за участие в квалификация/вкл. и на непедагогически персонал/, заинтересованото лице  

подава  заявление/по образец, предоставен в електронната платформа на училището, в папка 

„квалификация“/, до Директора на училището, съдържащо: тема на квалификационната дейност, 

продължителност на обучението, място, програма на обучението, обучаваща организация, финансова част. 

 

 



- Подаденото заявление се входира в регистър. 

Отговорник: Милена Христова 

 

2. Участниците в продължаващи  квалификационни дейности са длъжни да запознаят колегията с новостите на семинари, 

работни срещи, лектории (ако новостите засягат цялостния образователен процес), на работна среща на МО ( ако 

новостите засягат само отделни учебни предмети), която се отчита като вътрешноинституционална квалификация. На 

провеждащите вътрешноинституциална квалификационна дейност се признават от 2 до 3 допълнителни академични 

часа за квалификация. 

Отговорник: Директора 

3. Участникът предоставя сертификат и удостоверение за кредити, които се съхраняват в личното досие. 

Отговорник: Милена Христова 

4. ЗАС вписва информацията за проведената квалификация в ел. платформа на ПМГ, папка „квалификация“. 

5. Ръководител РНИКТ вписва получените кредити на съответното лице в АдминПро. 

Отговорник: Светла Нейкова 

Задължително актуализиране в АДМИН – началото на м. IX, XII, II, VI. 

 

 

VII. ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА 

КВАЛИФИКАЦИЯ. 

1. Вътрешноинституционалната квалификация се провежда в ден сряда, съгласно ПВТР – когато се провеждат 

обучения с целия състав, по календарния план за дейности. 

2. Проведеното обучение се регистрира с присъствен списък, подписи на обучените и подпис на обучителя, с 

отразени тема, време и място на провеждане/бланка, образец „присъствен списък“  е предоставена в 

електронната платформа на ПМГ, папка „квалификация“/. 



3. До 3 дни след провеждане на квалификацията обучавашият качва сканирания списък в ел. платформа, в 

„квалификация“, в папка „2022-2023“,  както и материалите, които е използвал в обучението/при възможност/ в 

папка „материали“,. 

4. Проведената вътрешноинституционална квалификация по планираните дейности от МО и  ПУО се  регистрира от 

председателите на МО и водещия учител в ПУО, по реда на т.3. 

5. Регистър на получените академични часове се води от Милена Христова, на длъжност ЗАС, в електронната 

платформа на училището, папка „квалификация“, „2022–2023“. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Разработена система за квалификационна дейност в училище. 

2. Високо мотивирани преподаватели за усъвършенстване на компетентностите им в контекста на ученето през целия 

живот.  

3. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, 

чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес.  

4. Действащи методически обединения като форма за самоусъвършенстване и професионално израстване на кадрите. 

5. Създаден регистър на проведените квалификационни дейности за проследяване повишаването на квалификацията на 

педагогическите специалисти. 

 

VIII. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ  

Съгласно Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, годишните 

средства за квалификация на педагогическите кадри се предоставят за включването им в квалификационни курсове, 

предварително съгласувани със социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от директора:  

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размерна 1,2% 

отгодишния ФРЗ.  

2. Вътрешноинституционална 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. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, 

след съгласуване с директора на училището, му се предоставя тази възможност.  

5.Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално – квалификационна степен се заплащат от 

учителите.  

IX. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 

1. Контролът по изпълнение на плана за квалификационна дейност се осъществява от Директора. 

2. Резултатите от квалификационната дейност се докладват на годишен педагогически съвет. 

 

Календарен план на дейностите 

1. Вътрешноинституционална квалификационнадейност 

Дейност по методически обединения  

Тема Форма на 

обучение 

 Участници Обучител Период на 

провеждане 

Отговорник  

Проблеми на 

профилираното 

обучение в 11 и 12 

клас. 

работни срещи всички учители 

 

учителите 

 

през годината Председателите 

на МО 

 

Изготвяне на банка 

с работни материали 

по различните 

дисциплини в 

електронен вариант. 

работни срещи всички учители учителите през годината Председателите 

на МО 

Работа за 

подобряване на 

резултатите на  ДЗИ 

и НВО. 

Работни срещи 

 

Всички 

учителите  

учителите през годината Председателят 

на МО 

 

Общоучилищни квалификационни дейности 

 



Тема Форма на 

обучение 

 Участници/ целева 

група/ брой 

Обучител Период на 

провеждане 

Отговорник  

Оказване на първа 

долекарска помощ 

обучение Учителите 

 

Доброволци от 

БЧК 

През 

годината 

 

Директорът 

 

Професионалното 

прегаряне - техники 

за справяне 

семинар Учителите 

 

А. Кардашева 

психолог - 

външен лектор 

През 

годината 

Директорът 

 STEM - 

“Съвременни и 

иновативни подходи 

за обучение - 

STEM”  

 

Обучение 

3 кредита/48 

часа 

Учителите  Orak Academy 

Дигитална 

учителска 

Академия 

През 

годината 

 

Директорът 

 

Работа с деца от 

аутичния спектър/ 

проблемни ученици 

обучение Учителите 

 

психолог - 

външен лектор 

През 

годината 

 

Директорът 

 

2. Извънинституционална квалификационна дейност – ниво ВУЗ, неправителствени организации, културни 

институти и частни образователни фирми 

Тема Форма на 

обучение 

 Участници Обучител Период на 

провеждане 

Отговорник  

Cоmplicated Carpet of 

Words For Winners Or Just 

Dictation - практически 

уъркшоп в две сесии в 

рамките на първа областна 

инициатива за подобряване 

на правописа на английски 

език. 

семинар с 

уъркшоп 

Учителите по 

чужд език  

Фатме 

Османова - 

Атанасова, В. 

Ефтимов, Сн. 

Славчева 

Х - I. 23г.  

Ролята на учителя като 

дизайнер и фасилитатор на 

учебния процеси за 

изграждане на по-

независими обучаеми/ 

Управление на класната 

стая по чужд 

семинар с 

уъркшоп 

 

 

 

семинар с 

уъркшоп 

Учителите по 

чужд език 

доц. док. 

Силвия 

Великова 

III - IV. 23г.  



Приложение на 

компетентностния подход в 

образованието - 

педагогически акценти и 

методически насоки - по 

НП "Мотивирани учители и 

квалификация" 2022г. 

курс Учители по 

БЕЛ 

СНЦ 

"Образование 

и 

технологии" 

доц. Надежда 

Калоянова 

17.09.2022г.  

Формиране на ключови 

компетентности чрез 

обучението по БЕЛ. 

тренинг Учители по 

БЕЛ 

 

РУО X-XII.2022г.  

Методическа подкрепа при 

подготовка и реализиране 

на урок по български език 

и литература чрез 

прилагане на стратегии от 

програмата „Развитие на 

критическо мислене чрез 

четене и писане“. 

 Учители по 

БЕЛ 

РУО, В. 

Игнатова 

ХI - XII. 2022г.  

Методическа среща "ДЗИ 

по БЕЛ през 2022/23 г." 

 учители по 

БЕЛ 

РУО Х - XII.2022г. РУО 

Методическа среща "НВО 

по БЕЛ в VІІ клас през 

2022/23 г." 

 учители по 

БЕЛ 

РУО II-ІV.2023г.  

Създаване на 

професионална 

педагогическа общност на 

учители от обл. Силистра и 

обл. Разград по проблемите 

на обучението по БЕЛ - 2 

дейности. 

 учители по 

БЕЛ 

РУО, В. 

Игнатова 

 

  

Тренинг по творческо 

писане за ученици от 

прогимназиален и 

гимназиален етап 

(съвместна инициатива с 

Регионална библиотека „П. 

Павлович“) 

 учители по 

БЕЛ 

 

РУО, В. 

Игнатова 

ХI. 22 – IV. 2023г.  



Формиращо оценяване в 

процеса на училищното 

обучение по природни 

науки 

 Учители по 

природни 

науки 

Раабе  

Нели 

Иванова 

Х - ХI. 2022г  

Проектно-базирано 

обучение при интегриране 

на технологии 5-12. Клас-

по НП “Мотивирани 

учители и квалификации” 

курс А. Георгиева 

М. Хаккъ 

СНЦ 

“Образование 

и технологии 

17.IX.2022г.  

Методика на обучението по 

компютърно моделиране и 

информационни 

технологии за 

прогимназиален етап на 

основната образователна 

степен 

курс М. Хаккъ 

Н. Кръстев 

“Институт за 

човешки 

ресурси” 

ООД 

22.Х. 2022г.  

Бинарен урок “Формиране 

на математическа и 

дигитална компетентност” 

- методическа подкрепа за 

учители по математика и 

ИТ чрез открит урок в 9. 

клас и дискусия 

 Т. Николова 

А. Николова 

М. Хаккъ 

РУО, СУ “В. 

Левски”, 

Главиница 

Х-ХII.2022г.  

Методическа среща “ ДЗИ 

по математика и ИТ през 

2022/23 г.” 

 Т. Николова 

А. Георгиева 

РУО II-IV.2023г.  

Проектиране, организиране 

и провеждане на учебния 

процес по математика - 

методическа подкрепа по 

чл.20 2, т. 1 на ПУФРУО 

 Т. Николова 

М. Хаккъ 

А. Георгиева 

РУО, ОБУ “ 

СВ. КЛ. 

Охридски” 

Проф. 

Иширково 

II-III.2023г.  

 

 

Настоящият План за квалификационна дейност на ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр. Силистра, е  част от Годишния 

план на училището и е отворен за допълнения и промени  през учебната 2022/2023 година във връзка със Закона за 

предучилищно и училищнообразование и ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, Директорите и другите 

педагогически специалисти. 


