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I. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В  СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“, 

ГР. ДОСПАТ, ЗА УЧЕБНАТА 2018/2029 ГОДИНА 

 

      През учебната 2018/2019 година в СУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат, са  проведени 

различни квалификации на педагогическите кадри на вътрешноучилищно и външно ниво.  

       Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работата на 

учителите и успешно усвояване на учебното съдържание от учениците, усъвършенства се 

организацията и методиката на преподаване. 
     Заложените в плана обучения - вътрешни и външни, са проведени. Проведени са семинари, 

работни срещи, практикуми, тренинги, обсъждане на уроци и обмен на добри практики за 

повишаване на ефективността и качеството на учебния процес. 

Външноквалификационната дейност се провежда в съответствие с годишния план за 

квалификационната дейност на училището, плана за квалификационна дейност на РУО – 

Смолян. Проведени са обучения по оперативни програми и проекти, по национални програми и 

проекти, по регионални програми. Според условията на обученията, учителите получават 

квалификационни кредити. 

Всички учители са участвали поне в една квалификационна форма през учебната 2018/2019г.; 

Преподавателите са мотивирани за участие в квалификационната дейност. Няма преподаватели, 

които отказват да повишават квалификацията си. 

Преподавателите са мотивирани да придобиват иновативна култура и да въвеждат иновативни 

форми на работа за постигане на ефективност и високо качество на образователния процес. 

Включването на учителите в квалификационните форми води до поддържане на актуални 

научни знания по преподаваните учебни предмети, преодоляване на различни дефицити като: 

 Организационна култура на работното място 

 Комуникативни умения за работа в екип; 

 Ефективно планиране на индивидуалното професионално развитие; 

 Ефективна комуникация и взаимодействие с учениците и техните родители. 

   В последните години изискванията към учителската професия и към личността на учителя 

нарастват. Необходимо е търсене и намиране на възможности за личностно и професионално 

израстване, за да можем да отговорим на изискванията на средата и новото време. 

Предвидените средства за квалификационна дейност са усвоени по предназначение.  

 

ДЕФИЦИТИТЕ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ В УЧИЛИЩЕТО: 

 Използване по-ефективно на информационните и комуникационните технологии в 

обучението; 

 Владеене на модерните и алтернативни практики на преподаване, които предполагат  

учителите да имат основно медиаторна функция; 

 Модерни методи за оценяване знанията на учениците чрез работа по проекти, 

разработване на интерактивни тестове и използване на on-line тестове. 

 Намаляване на стреса на учениците чрез въвеждане на нестандартни форми и методи в 

учебната дейност. 

Подходи за повишаване мотивацията на педагогическите кадри за професионално 

усъвършенстване и активност при прилагането на иновативни практики: 

 Да се подбират лектори, чиито курсове са с практическа насоченост. 

Затруднения при провеждане на квалификационните дейности: 

 Много често квалификациите се провеждат по време на учебни занятия. Това е свързано 

с отсъствия на преподаватели и заместване, което затруднява учебния процес. 

Силни страни: 

 Обогатяване и преосмисляне на съвременната методика; 

 Споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез нови 

идеи и форми на реализация; 

 Създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; 
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 Експериментиране с нови идеи; 

 Създаване на нови контакти. 

Слаби страни: 

 Не винаги отговарят на очакванията на учителите; 

 Да имат по-голяма практическа насоченост по предмети. 

 

Квалификационната дейност следва да продължи развитието си. Учениците ни имат нужда от 

добри професионалисти, които имат ясна мотивация за дейността си, притежават знания, 

умения и нагласи за творческа работа и потребност от личностно развитие и усъвършенстване, 

хора с поглед в бъдещето. 

 

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

В началото на учебната година се стимулират учителите към самоподготовка и 

усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит. 

Създадат се условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на 

успехи и неуспехи, трудности и проблеми. Квалификационната дейност съдейства за 

успешното усвояване на учебното съдържание по предмети. Създадат се трайни мотиви за 

учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в 

съответствие с новите образователни изисквания. 

         2.Приоритети за квалификация и определяне на целевите групи 
            В СУ „Димитър Благоев”, гр. Доспат, се осъществява както външна, така и 

вътрешноинституционална квалификационна дейност. 
         ПРИОРИТЕТИ: 

         1.Усъвършенстване на системата за квалификация, перманентно обучение и 

професионално развитие на ръководния и педагогическия персонал. 

         2.Ефективно внедряване на ИКТ в цялостната дейност на училището и с оглед 

подготовката на учителите и учениците за учене, работа и живот в съвременното 

високотехнологично и информационно общество. 

         3.Развитие на училищната е-политика. 

         4.Подобряване на квалификацията и взаимодействието на учителите с цел 

усъвършенстване методите на преподаване. 

 
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

1. Директор  

2. Учители. 

 
 ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧЕБНИ ОБЩНОСТИ: 

Методическите обединения /МО/ в СУ „Димитър Благоев” през учебната 2019/2020 година са 

както следва: 

 

 МО   Начални учители 

 МО  Природоматематически науки 

 МО  Хуманитарни науки 

 МО  Класни ръководители и учители на ЦДО 

 МО  Професионална подготовка, изкуства и спорт 
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2. 1. Вътрешната квалификация и връзката ѝ със спецификата на училището  

      В условията на демографска криза и силна конкуренция между училищата, постоянното 

подобряване на предлаганата образователна услуга е от първостепенно значение за 

утвърждаване авторитета на СУ „Димитър Благоев” – гр. Доспат. За тази цел е осигурена 

съвременна МТБ, чието рационално използване предполага повишаване квалификацията на 

педагозите. Нашите усилия са насочени в няколко посоки:  

 висока ефективност на обучението; 

 разширяване използването на проектнобазирано обучение с оглед да подготви учениците 

за живота - този метод като средство за обучение и самообучение позволява да се повишава 

качеството и ефективността на усвояване на практикоприложни знания и насърчава екипната 

работа.  

 продължаване на изграждането на училищна информационна система с данни за 

състоянието и квалификацията на педагогическите специалисти чрез поддържане и 

подобряване на училищен регистър за квалификацията на педагогическите специалисти; 

кариерно развитие на учителите и възпитателите. 

Водени от разбирането, че повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на 

усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за 

ефективно изпълнение на изисканията на изпълняваната работа и за кариерно развитие, през 

настоящата 2019/2020  учебна година се поставят следните цели и задачи: 

    

ІІІ. ЦЕЛИ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

1.Непрекъснато актуализиране, усъвършенстване и разширяване на знанията и уменията на 

учителите, както и утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното 

им развитие за ефективно осъществяване на целите на образователния процес в СУ „Димитър 

Благоев“, гр. Доспат; 

2.Осъществяване на качествен образователен процес от мотивирани учители за осигуряване на 

по-високи образователни резултати на учениците и утвърждаване престижа на СУ „Димитър 

Благоев“, гр. Доспат. 

3.Актуализиране и усъвършенстване на придобитите компетентности на педагогическите 

специалисти. 

4.Придобиване на нови допълнителни компетентности в съответствие с професионалния 

профил по ДОС. 

5.Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическите специалисти във 

връзка с планиране на личностното и професионалното им израстване и кариерното 

развитие. 

6.Създаване на творческа среда за изява и обмяна на педагогически опит, добри 

практики и иновации. 

7.Превантивна работа с ученици и родители за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система 

 

V. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1.Разработване на система за квалификационна дейност в СУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат, 

чийто план е неразделна част от годишния план на училището. Към него се добавят и плановете 

на методическите обединения. 

2.Проучване на интересите на педагогическите специалисти към форми и теми за 

квалификация, като част от плана на МО и плана за квалификационната дейност. 
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3.Повишаване на административната компетентност чрез запознаване с новите изисквания, 

въведени със ЗПУО и съпътстващите го нормативни документи (ДОС). 

4.Мотивиране на учителите за повишаване на професионалните знания, умения и 

компетентности, чрез участие в различни квалификационни форми в контекста на ученето през 

целия живот. 

5.Споделяне на педагогически опит, добри практики и иновации за обучение и оценяване на 

знанията. 

6.Обсъждане на интерактивни методи и технологии на обучение за успешно усвояване на 

учебното съдържание по предмети и представяне на НВО и ДЗИ, насърчаване на гражданската 

компетентност на учениците. 

7.Подобряване на комуникацията между учителите и родителите, като пълноправенпартньор в 

обучението. 

8.Запознаване със съвременни начини за противодействие на агресивно, асоциално 

иантисоциално поведение. 

9.Стимулиране на кариерното развитие на учителите - младши учител, учител, старшиучител и 

главен учител (съгласно чл.124, ал.1, т.1-4 от ППЗНП). 

10. Да се стимулира организацията и методиката на преподаване и да се поощрят 

професионалните изяви на учителите. 

 11. Да се подпомогне работата на класните ръководители за изграждане на социални и 

граждански умения, инициативност, предприемачество и умения за отчитане на етническите и  

физико-психологически различия на учениците /учащи със СОП/ . 

 

VI. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ:  

 

        1. Самообразование и самоусъвършенстване.  

        2. Училищна квалификация: семинари, дискусии, тренинги, проблемна група, 

професионално- педагогическа  специализация, конференции, лектория, практикуми /открити 

уроци, работа с проблемни групи, делови игри и решаване на казуси/; работни срещи. 

        3. Регионална квалификация: семинари, дискусии, тренинги, проблемна група, 

професионално- педагогическа специализация , конференции, лектория и други. 

        4. Национална квалификация: тренинги, семинари, конференции, организирани от 

МОН, ЦКОКУО, ДИУУ – София, ВУЗ, РУО – Смолян, други образователни центрове, 

неправителствени организации. 

 

 

VII. ОСНОВНИ НАСОКИ: 

    1. Създаване на условия за формиране и споделяне на добри педагогически практики в 

рамките на училището и извън него. 

    2. Подобряване на личната компетентност на учителите чрез вътрешноучилищната и 

извънучилищна система за квалификация. 

    3. Засилване на работата по утвърждаване на методическите обединения като действена 

форма за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхранение на добрите 

методически разработки за ползване и прилагане в преподавателската работа.  

   4. Преодоляване на затвореността и изолацията на учителите единствено в рамките на 

училищната информация и разширяване на връзките и контактите между училището, 

останалите структури на образователната система и културните институции.  

   5. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците 

и разчупване на стереотипните форми на преподаване чрез иновативни методи на обучение и 

възпитание 
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VІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  

А. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА  КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

 

№ 

Тема на 

квалификацията 

 

Целева 

група 

Форма на 

квалифи 

кация 

Проъл 

жител

ност 

Период 

на 

провеж- 

дане 

/месец/ 

 

Органи- 

затор 

 

Очаквани 

резултати 

1 Взаимодействие между 

семейство и 

училище.Приемственост 

между детска градина и 

училище. 

учители в 

първи клас 

работна среща 1 час септември 

2019 

СУ„Димитър 

Благоев” –  

ст. учител  Елка 

Халачева  

Подобряване на 

методич. 

подготовка на 

учителите 

2 Организиране на работна 

среща «Приемственост в 

обучението на учениците 

от начална и 

прогимназиална степен». 

учители работна среща 2 часа септември 

2019 

СУ„Димитър 

Благоев” – 

гл.учител 

В. Мутафчева 

Подобряване 

на методич. 

подготовка 

на учителите 

3 Участие в септемврийски 

те съвещания и обсъждане 

указанията на експертите 

в МО 

учители работна среща 2 часа септември 

2019 

РУО- Смолян Подобряване на 

методическата  

подготовка на 

учителите 

4 Обсъждане на учебните 

програми,  актуалните 

нормативни документи и 

стратегии по обединения 

(ЗПУО)– за учебната 

2019-2020г.  

учители работна среща 2 часа  септември 

2019 

СУ„Димитър 

Благоев” – 

гл.учител 

В. Мутафчева и 

председ. на МО 

Подобряване на 

методическата  

подготовка на 

учителите 

5 Обучение за работа с 

електронен дневник в 

платформата ШКОЛО.БГ 

всички  

учители 

презентация/ 

дискусия 

2 часа септември 

2019 

СУ„Димитър 

Благоев” –  

А. Каменова 

Умения  за 

работа с 

електронния 

дневник 

6 Разработване на планове 

за дейността на 

методическите 

обединения. 

всички 

учители 

работни 

срещи 

2 часа септември 

2019 

СУ„Димитър 

Благоев” – 

гл.учител 

В. Мутафчева и 

председа-телите 

на МО 

Подобряване на 

методич. 

подготовка на 

учителите 

7 
Иновативни методи и 

екипната работа  в час 

по човекът и 

обществото  - открит 

урок в 3 кл 

учители 

начален 

етап 

Открит урок 1 час октомври 

2019 

СУ„Димитър 

Благоев” – 

Ал. 

Айвазова 

Подобряване на 

методическата  

подготовка на 

учителите 

8 Провеждане на входни 

равнища по предмети,  

отчитане и анализиране 

на резултатите. 

Набелязване на мерки за 

подобряване на педагог. 

дейност 

всички 

 учители 

работни  

срещи по МО 

2 часа октомври 

2019 

СУ„Димитър 

Благоев” – 

председатели-те 

на МО 

Подобряване на 

методическата  

подготовка на 

учителите 
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9 Дигитална грамотност всички 

учители 

тренинг 1 час октомври 

2019 

СУ„Димитър 

Благоев” – 

Евелина  

Милушева 

Подобряване на 

методическата  

подготовка на 

учителите 

10 Подкрепа на 

новоназначените 

специалисти за бързо 

адаптиране към 

учителската 

професия 

всички 

учители 

тренинг Постоя 

нен 

Учебна 

2019/2020 

гл. учител 

 Ваня 

Мутафчева 

 

11 Споделяне на опит и 

дискусия на 

тема‘‘Презентацията-

средство за 

интерактивност на 

урока“                                                             

учители 

начален 

етап 

презентация/ 

беседа 

2 часа октомври 

2019 

СУ„Димитър 

Благоев” – 

Кристина 

Мудова 

Подобряване 

на 

методическат

а  подготовка 

на учителите 

12 Урочни единици   

учители 

открити уроци 1 час октомври 

2018 –  

май 2019 

СУ„Димитър 

Благоев”- 

председателит

е на МО 

Повишаване 

метод.подгот. 

обмяна на пе-

дагогически 

опит, в прила-

гането на 

интерактивни 

методи. 

13 

 

 

 

Влиянието на групата, 

приятелите и 

съучениците върху 

личния избор и 

поведение 

всички 

учители презентация/ 

беседа 

2 часа ноември 

2019 

СУ„Димитър 

Благоев” – 

ст.учител 

К. Бозова 

Формиране на 

умения за  

уважение и 

толерантност в 

общуването . 

14 Иновативно училище и 

развитие на творческия 

потенциал 

учители 

начален 

етап 

Кръгла маса 2 часа ноември 

2019 

СУ„Димитър 

Благоев” – 

ст. учител 

Антоанета  

Вълнева  

Повишаване 

методическ. 

подготовка, 

осъвременя-

ване на 

уч.процес.  

15 Иновации и 

интерактивност в час 

по АЕ   

учители по 

ЧЕ 

семинар 1 час декемв 

ри 2019 

СУ„Димитър 

Благоев” –

ст.учител 

Светослава  

Джинсова 

Подобряване 

на методич. 

подготовка на 

учителите по 

ЧЕ 

16 Разработване и 

управление на 

образователни проекти в 

класната стая 

всички 

 учители Презентация- 

беседа 

2 часа януари 

 2020 

СУ„Димитър 

Благоев” – 

ст. учител  

Севдалина 

Моллова 

Подобряване 

на методич. 

подготовка на 

учителите 

17 „Програма за 

международно оценяване 

PISA 2021" 

учители 

МО 

презентация/ 

дискусия 

2 часа   януари 

2020 

СУ„Димитър 

Благоев” –

ст.учител 

Ив. Кехайова 

Подобряване 

на методич. 

подготовка на 

учителите 
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Б.ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

18 Изграждане на умения 

за справяне със 

задачите от формата за 

НВО 

начални 

учители, 

учители по 

БЕЛ, ЧЕ и 

математи-

ка 

практически 

семинар 

2 часа  февруари 

2019 

СУ„Димитър 

Благоев” –

учители по 

предмети 

 

Подобряване 

на методич. 

подготовка на 

учит. при 

подготовка на 

уч.за явяване 

на НВО. 

19 Изграждане на умения 

за справяне със 

задачите от формата за 

ДЗИ 

учители по 

МО 

практически 

семинар 

2 часа февруари 

2019 

СУ„Димитър 

Благоев” –

учители по 

предмети 

Подобряване 

на методич. 

подготовка на 

учит. при 

подготов. на 

учениц. за 

явяване на 

ДЗИ. 

20 Рефлексивни умения и 

лидерско поведение на 

учителя 

всички 

 учители 

практически 

семинар 

2 часа март 2019 СУ„Димитър 

Благоев” – 

Ваня 

Мутафчева 

Подобряване 

на методич. 

подготовка на 

учителите 

21 
„Формиране на умения у 

учащите се за 

взаимодействие със 

социалната среда, 

уважение към 

гражданите, права и 

отговорност.Противодей

ствие срещу негативни 

прояви“ 

Класни 

ръково-

дители 

презентация/ 

беседа 

2 часа  март 

2020 

СУ„Димитър 

Благоев” –

ст.учител 

Ирена 

Парутева 

Формиране на 

умения за   

взаимодействи

е със 

социалната 

среда 

22 „Аз обичам България и 

българския език‘‘ 

Учители 

НЕ 

Открит урок 

трети клас 

1часа март 2020 СУ„Димитър 

Благоев” – 

Ружа 

Кукунджиева 

Подобряване 

на методич. 

подготовка на 

учителите 

23 Открит урок в първи 

клас ‚  „Вече мога да 

чета и пиша“ 

Учители 

НЕ 

Открит урок 

първи клас 

2часа май 2020 СУ„Димитър 

Благоев” – 

Елка Халачева 

Подобряване 

на методич. 

подготовка на 

учителите 

 
№ 

Планирани 

тематични 

направления за 

квалификация 

 

Целева  

група 

Форма 

на 

квали

фика- 

ция 

 

Продъл

жите

лност 

Период 

на 

провежда

не 

 
Организа-

тор 

 

Очаквани 

резултати 

1. Проучване на 
желанията на учит. 
за участие в 
квалификационни 

Всички 
учители 

Квалифик
ационни 
курсове на 
място и по 

2 часа Декември 
2019- 
Февруари 
2020 

СУ „Димитър 
Благоев“- гл. 
учител  Ваня 
Мутафчева 
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форми и участието 
им в тях. 

избор 

2. Координиране на 

извънучилищните 

квалификационни 

дейности с вътрешно-

училищната 

квалификационна 

дейност.       

Всички 
учители 

Работна 
среща 

4 часа октомври 
2019- юни 
2020 

СУ „Димитър 
Благоев“- гл. 
учител Ваня 
Мутафчева 

 

3. Работни съвещания 

2019/2020 г. 

Учители по 

МО 

Работни 

съвещания 

2019/2020

г 

2 часа окт. 2019г. Старши 

експерти в 

РУО 

. 

 Добри практики за 

повишаване на 

качеството на 

образованието 

работна 

среща 

учители МОН, РУО 

Департаме

нти по кв. 

Учебната 

2019/2020 

Директор СУ 

„Христо Ботев" 

4. Осигуряване на 

информ. бюлетини за 

участие на учите-лите 

в квалификац. форми 

заповишаване на 

квалификацията им, 

организирани на 

регионално и национ. 

ниво. Стимулиране на 

учителите за 

придобиване на ква-

лификац.степени. 

Всички 

учители 

Работни 

срещи 

2часа януари 

2020- 

 май 2020 

СУ „Димитър 
Благоев“- 
Директора 

Подобряване на 

методическата 

подготовка 

 

 

5. 

Разработване и 

реализация на 

проекти 

обучение 

Учителите, 

включени в 

проектната 

комисия 

обучение 

 
 

Учебната 

2019/2020 
МОН/РУО 

 

 

 

 

6 

 

Интерактивни 

методи на 

обучение  

 

 

учители 

 

 

семинар 

 

 

4 часа 

 

януари 

2020 

 СУ „Димитър 

Благоев” 

Подобряване на 
методическата 

подготовка на 

учителите, обмен 

на положит. опит. 

7 Умело използване 

възможностите на 

Интернет портала на 

МОН за повишаване 

на езиковите и ИТ 

компетентности на 

учителите чрез 

включване в 

електронните курсове 

по избор. 

учители Он-лайн 

споделяне 

 Съобразно 

календара 

на МОН 

СУ „Димитър 

Благоев“ 

 

8 Обмяна на опит с 

други училища в 

региона, областта, 

страната 

учители изнесено 

обучение 

тийм 

билдинг 

 м.февруари 

2020 година 
СУ „Димитър 

Благоев“ 
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VІІ. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

 
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

    Тези правила определят общите принципи за изпълнение и механизъм за финансова подкрепа 

на участниците, както реда и финансирането на професионалната квалификация на персонала.  

 

2. ЦЕЛ И ОБХВАТ  

    Професионалната компетентност на персонала зависи от неговото образование и лична 

квалификация, която трябва да притежава съгласно заеманата длъжност. В условията на 

непрекъснато развиване на компютърните технологии, ежегодно променяща се нормативна 

база, новите изисквания за начина и провеждането на урочната и извънурочна дейност 

квалификацията на учителите и служителите е една от основните цели на училището.  

 

 

3. ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

3.1. Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната дейност /ККД/. Решенията 

на ККД се съгласуват с Директора на училището.  

3.2. 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 от ККД и се приема на заседание на ПС.  

3.3.В началото на учебната година всички председатели на комисии правят проучване на 

желанието на учители и служители за включване в квалификационни форми за учебната 

година.  

    Комисията, която разработва годишния план за работа в СУ „Димитър Благоев“, приема 

подадените теми и форми за квалификация, обсъжда ги и подготвя проектоплан за 

квалификация и прави конкретни предложения за участие на служителите в различни форми на 

обучение.  

    Квалификацията на персонала е в две форми:  

- училищна – провежда се под форма на тематични педагогически съвети, семинари и групови 

практики. Осигурява се лектор, обучител и материали за организиране и провеждане на 

обучението.  

- извънучилищна – форми, организирани от други институции, където се да усвояват 

специализирани въпроси по конкретни тематични области.  

3.4. 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.  

3.5. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със 

съдействието на РУО гр.Смолян , университети, квалификационни институции, центрове за 

продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в европейски проекти и 

програми за квалификационни дейности.  

3.6. Във формите  за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри,  

работещи в СУ.  
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3.7.  Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на 

квалификацията: 

- по собствено желание; 

- по препоръка на директора; 

- по препоръка на експерти от РУО гр. Смолян и МОН. 

3.8.  За участие в процедурите за придобиване на професионално - квалификационни степени  

директорът на СУ „Димитър Благоев”осигурява ползването на поисканата от учителя част от 

редовния платен годишен отпуск за предишната година. 

3.9.  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 слез прекъсване на учителския си стаж по специалността за  

повече от две учебни години; 

   - при обявяване на повече от един квалификационен курс /при липса на достатъчно средства 

за финансиране/ може да се ползва с приоритет този учител, който предходната учебна година 

не е посещавал такъв и има желание да участва; 
    - всеки учител е  необходимо да се включи поне в една квалификационна форма на обучение 

през учебната година; 

    - учителите, преминали даден квалификационен курс, се задължават да разпространят сред 

колегите си наученото от квалификационното обучение. 

 

 

   4. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА  

4.1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна  

година и са в размер на 1,2%  от годишния ФРЗ.  

4.2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището.  

4.3. 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 други форми. 

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

финансовия лимит за квалификация в училището, при желание на преподавателя 

,финансирането може да се осъществи с лични средства. 

4.5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен  курс 

на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, следва да му се предостави 

тази възможност.  

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

степен се заплащат от учителите.  

    Предвидените средства в училищния бюджет за квалификация на учителите за учебната 

2019/2020 година са 1,2% от годишните средства за ФРЗ.  

    Предложените правила за реда на участието в квалификационна дейност и механизма за 

финансова подкрепа  са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №1 от 

24.09.2019 година. Утвърдени са от Директора на СУ „Димитър Благоев“със Заповед № PД -

07/25.09.2019 г. и по всяко време могат да бъдат променени по писмено предложение на всеки 

член от колектива след съответно прогласуване и единодушно приемане на това предложение. 

   Всички учители и служители, записали се за участие в квалификационни форми, информират 

Директора за участието си.  
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  VIII. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 

Директорът на образователната институция възлага контрол по изпълнение на плана за 

квалификационна дейност, както следва: 

• В частта вътрешноинституционална квалификация – главен учител – Ваня Мутафчева 

• В частта извънинституционална квалификация- Емил Хавальов– Директор и  главен учител – 

Ваня Мутафчева  

• В частта финансиране на квалификацията – Емил Хавальов–Директор, счетоводител- Малина 

Малинова 

    

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

Настоящият план е отворен за промени и допълнения, породени от заложеното в 

плановете на МО и нормативната уредба на училищно и национално ниво. 

 
 

 

                                          Председател на комисията: Ваня Мутафчева- 

 главен учител по БЕЛ 
 


