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I. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/17 
 

ГОДИНА 
 

1.1 Констатирани позитиви и дефицити в квалификацията на педагогическите специалисти. 
 

В началото на учебната 2018/2019 година се проведе анкета за проучване желанията на педагогическия и непедагогическия 

персонал за квалификация. Създадена е Комисия за квалификационна дейност. Разработен е годишен план за квалификационната 

дейност, съобразен с направените предложения от педагозите и с приоритетите на училището, приет на заседание на 

Педагогическия съвет. 
 

Активна и ползотворна е осъществената вътрешноучилищна квалификационна дейност с целия колектив и по линия на 

МО, създадени в началото на учебната година. Извънучилищната квалификационна дейност също е многообхватна. Училищното 

ръководство насърчава педагозите за участие в различни квалификационни форми, като координира връзката с институциите за 

квалификация на учители, с експертите в РУО на МОН с неправителствени организации и др. 
 

Проведените обучения са:    

- „Гражданско образование- парадигми и възможни решения“ 

- „Приобщаващо образование“ 

- Вътрешно обучение по НП „Твоят час“ 

- Споделяне на добри практики при използване на групова форма на работа в класната стая 
 

 

Оказването на методическа и педагогическа помощ и подкрепа на новоназначени учители е също част от дейностите, 

допринасящи за повишаване на квалификацията. 

 

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;  

-експериментиране с нови идеи;  

-създаване на нови контакти. 
 

 

Слаби страни:  

- не винаги отговарят на очакванията на учителите;  
- не се набляга на практическата насоченост на обучението, а повече на теоретичната. 
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1.2. Проучване на потребностите от квалификация  на педагогическите кадри – чрез анкети 
 

В началото на учебната 2018/2019 година се провежда анкета за проучване потребностите и нагласите на педагогическите 

специалисти от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Устина, за участие в квалификационни дейности. След обработка на данните 

от анкетата се констатират следните общи изводи: 
 

 Основните направления за квалификационна дейност за учебната 2018/2019 година, по които учителите 
желаят да повишат знанията, уменията и компетентностите си са за:

 
 

 справяне с агресията в училище; 
 

 прилагане на ИКТ в обучението (работа със специализиран софтуер за конкретния учебен предмет); 
 

 прилагане на интерактивни и иновативни методи на работа; 

 

 работа с ученици със СОП; 
 

 задаване и оценяване на ученическите проекти; 
 

 успешно сътрудничество с родителската общност. 

 Предпочитани форми за обучение са:
 

 

 интерактивни обучения; 
 

 обмяна на положителен опит и обсъждане на добри практики; 
 

 семинари и дискусии; 
 

 курсове; 

 работа в екип. 

 

 

 

   II. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 

Организиране и провеждане на квалификационни дейности за повишаване компетенциите на педагогическите специалисти 

според личните им предпочитания на принципа на доброволност, осъзната потребност и обективна оценка за тяхната полезност в 

рамките на действащата нормативна уредба чрез: 
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2. 1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност: 

 

 Утвърждаване на МО като център за вътрешноквалификационна  дейност. 
 

 Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на ученическите знания. 
 

 Използване на иновативни методи и техники в ОВП. 
 

 Подкрепа на новоназначените специалисти  за бързо адаптиране към учителската професия (наставничество). 
 

 Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на училището в съответствие с 

нормативните изисквания съгласно ЗПУО . 

 
2. 2. Извънинституционални квалификационни  дейности: 

 

 Обща педагогическа специализация. 
 

 Специализация  в конкретна научна област. 

 
III. ЦЕЛИ: 

 

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

самоусъвършенстване на учителите за постигане на по-качествено образование, което съчетава училищните и 

националните традиции с европейското измерение и съвременните образователни тенденции. 

 

3. 2. Постигане на по-висока ефективност в ОВП и развиване на позитивна нагласа към „учене през целия живот” чрез 

нововъведения в преподаването, ученето и оценяването. 
 

3. 3. Стимулиране на учителите за придобиване на ПКС и включване в следдипломни форми на обучение. 

3.  4. Стимулиране на професионалните изяви на учителите. 

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

1.Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищна система на квалификация. 

2.Създаване на връзки между училището и останалите структури на образователната система.                               

3.Подобряване на екипната дейност-работа по проекти и др. 
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4.Приложение на съвременните тенденции в проверката,оценката на знанията на учениците и разчупване стереотипните 

форми на преподаване. 

 

V.  ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

5.1. Вътрешноучилищна квалификация. 

 
  

№ 

              Тема / Форма целева    група брой 

участници 

срок отговорник забележка 

1.  
1. 

Проучване желанията на педагогическия за 

квалификация./ анкета   

   

педагогическите и 

непедагогичес-

ките 

специалисти 

14 03.09.2018 

 
Комисия за 

квалификационна 

дейност 

 

2.  
2 

Разглеждане на новите учебни програми за 

IIІ и VIІ клас. Съпоставяне със старите 

програми./ дискусия  

Учители 14 м. август/ 

септември 

Учители във IIІ и VIІ 

клас 

 

3. 2 
3. 

Запознаване с промените в Закона за 

предучилищното и училищното образование 

Учители 14 м. август/ 

септември 

Директор   

3. Обсъждане на резултатите от вх.ниво по 

предмети и набелязване на мерки за 

преодоляване на слабостите/Сбирка 

МО 14 29.10.2018г Председатели на МО  

4.  Дни на отворените врати/Открити уроци Преподаватели         10.2018г.- 

05.2019г. 

Преподаватели  

5. Набиране информация за новостите и 

следене на педагогическия печат 

Учители 14 09.2018г.- 

06.2019г. 

  Преподаватели  

6. „Повишаване мотивацията за 

учене на учениците” / дискусия  

Учители 14 11.2018г. Председатели на МО  

6. Методи и похвати за решаване на 

конфликтни ситуации в училище/Дискусия 

Учители 14 11.2018г. Председатели на МО  

7. Индивидуален и групов колчинг в 

образованието 

Учители 15 03.2019г. Директор, 

учители 

 

8.  Иновативно училище и развитие на 

творческия потенциал 

Учители 15 04.2019г. Директор, учители  

9. Четене с разбиране/Сбирка на МО І-ІVкл  Чл. на МО   І-ІV 

кл. 

         7 05.2019г. Нач. учители и  

учители ГЦОУД 

 

10 Обсъждане на резултатите от НВО/ПС Чл.на ПС 15 06.2019г. Председатели на МО  
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5.2. Извънучилищна квалификация. 

 

№ Тема  

Форма на 

обучение 

Участници/ 

целева група/ 

брой 

Обучителна 

организация 

Период на 

провеждане Отговорник Финансиране  

1. 

Теми по Плана за 

квалификация на РУО - 

Пловдив 

семинар, 

тренинг, 

практикум, 

обучение 

педагогически 

специалисти 

съгласно 

информацията 

по предложени 

графици 

Председатели 

на МО   

2. 

Посещение на учителските 

съвещания по предмети.  съвещание 

педагогически 

специалисти РУО - Пловдив 

по предложени 

дати 

Председатели 

на МО   

 3. Използване на ИКТ в 

образователния процес 

обучение педагогически 

специалисти 

съгласно 

информацията 

по предложени 

дати 

Комисия за 

квалификаци

онна дейност 

 

 4. Оценка на качеството на 

работа 

обучение педагогически 

специалисти 

съгласно 

информацията 

по предложени 

дати 

Комисия за 

квалификаци

онна дейност 

 

5. Валеология обучение педагогически 

специалисти 

съгласно 

информацията 

по предложени 

дати 

Комисия за 

квалификаци

онна дейност 

 

 
 

 

VI. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ 

 

Съгласно Колективния трудов договор за системата на народната просвета, годишните средства за квалификация на 

педагогическите кадри се определят в размер не по-малък от 1% от годишните средства за работна заплата на педагогическия 

персонал и се предоставят за включването на педагогическите кадри в квалификационни курсове, предварително съгласувани 

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

5. 1. Заложените средства за квалификация през учебната 2018/2019 година са 1,2% от фонд „Работна заплата” на 

педагогическия персонал за финансовата 2018 година – 2101 лв. 
  

5. 2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. 
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5. 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. 
 
 
 
 
 

VI. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 
 

            Директорът възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва: 

• В частта извънучилищна квалификация –контрол  върху изпълнението на плана ще се изпълнява от председателя на комисията 

по квалификационна дейност-ст.учител по математика и физика – г-жа Метишева. 

• В частта вътрешноучилищна квалификация – от директора на училището. 

• В частта финансиране на квалификацията – контролът е възложен  на счетоводителя на училището – г-жа Арсова. 
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

            Този документ определя правилата за участие на персонала в квалификационната дейност и включва механизъм за финансова 

подкрепа на участниците. 

              Тези правила определят начините, реда  и финансирането на професионалната квалификация на персонала. 

 

II. ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

        2.1.   За професионална квалификация на всеки член от учителския персонал минимум по ……………………. за календарна 

година. 

       2.2.    Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната дейност, която да бъде в състав: един председател и двама 

членове от колектива. 

       2.3.    Решенията на Комисията по квалификацията се съгласуват с директора на училището. 

       2.4.    Приоритетно се осигурява на преподавател на всеки 4 години участие в курс по БДП. 

       2.5.    Приоритетно се осигурява на председателя на УКБДП на всеки 4 години участие в курс по БДП. 

       2.6.    Приоритетно се осигурява на всеки 3 години на председателя на Комитета по условия на труд, курс на тази тематика. 

       2.7.    При обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този,който е заложен в плана за 

квалификационната дейност и чието съдържание и тематика са ориентирани към новостите на образователната система. 

       2.8.   При обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този преподавател, който предходната 

учебна година не е посещавал такъв. 

        

III. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

 

3.1. При изчерпване на предвидените средства от училищния бюджет за квалификационна дейност и предложеният курс е пряко 

свързан с актуално учебно съдържание, финансирането на курса може да стане от съответния учител. 
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3.2. При изявено желание за участие в квалификационен курс от определен преподавател, но изчерпан училищен бюджет за 

квалификационна дейност, училището може да дофинансира участието му, но без поемане на пътни и дневни разходи. 

3.3. При наличие на изявено желание от определен преподавател за участие в квалификационен курс на собствени разноски  и 

съгласувано с директора на училището, дори и в учебно време, да му се предостави тази възможност. 

 

 

  

IV. ПРАВИЛА, РЕД И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОКВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

6.1. Осъществяването на обучителни курсове с вътрешноквалификационен характер да става по предложение на Комисията 

по квалификационна дейност и съгласувано с директора на училището. 

6.2. Финансирането на вътрешноквалификационната дейност да се осъществява по предложение на Комисията по 

квалификационна дейност и съгласувано с директора на училището. 

 

   5.ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

               

          Предложените правила за реда на участие в квалификационна дейност се утвърждават от директора на училището, подлежат на 

актуализация по всяко време и могат да бъдат променени по писмено предложение на всеки член от колектива. 


