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ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА 

СЛУЖИТЕЛИТЕ 

 

Неразделна част от Плана за квалификация за учебната 2019-2020 година  

Квалификацията е етап в непрекъснатата подготовка, в който чрез различни форми на 

обучение се подпомага пълноценната професионална реализация на педагогическите кадри.  

 

ЧЛ. 1 Правилата регламентират дейностите в реализирането на квалификационната дейност в 

СУ «Св. Паисий Хилендарски», с. Абланица.  

 

Целта на вътрешните правила е да се постигне промяна на професионалните нагласи и ценности 

на учителите в СУ «Св. Паисий Хилендарски», с. Абланица.  

 

ЧЛ.2 Организационни форми:  

1. курсове - въвеждащи, тематични, комплексни и др.;  

2. семинари, професионални педагогически и психологически тренинги,  

школи, практикуми, лектории и др.;  

3.специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на 

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

4. професионално-педагогическа специализация;  

5. 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;  

6. форуми (конференции, конкурси, пленери и др.) за представяне на резултати от проучвания, 

изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри, 

иновативни практики или постижения.  

 

 

ЧЛ. 3. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ:  

1. Адекватност на обучението.  

2. Актуалност на обучението.  

3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.   
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4. Осигуряване на равен достъп до повишаваща квалификация на персонала в зависимост от 

заеманата длъжност.  

5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразно личните възможности 

и интереси на служителите.  

6. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за повишаване на 

качеството на дейността на служителите.  

 

ЧЛ. 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.  

 

ЧЛ. 5. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ:  

Видове квалификация в зависимост от потребностите, целите и съдържанието на обученията 

(Чл.45 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти):  

(1) Квалификацията на педагогическите специалисти е: 

1. въвеждаща – за адаптиране в образователната среда и за методическо и организационно 

подпомагане и е задължителна за педагогическите специалисти, които: 

а) са постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищното 

образование; 

б) са назначени на нова длъжност, включително по управление на институцията; 

в) заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни години; 

г) ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в училищата и програмни 

системи в предучилищното образование. 

2. продължаваща – за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване, за кариерно 

развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране и допълване на знанията, 

уменията и компетентностите: 



а) по учебни програми за съответния учебен предмет или програмни системи; 

б) по професионалния профил на педагогическия специалист; 

в) за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности; 

г) за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес; 

д) за кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

е) за организационни и консултативни умения; 

ж) за управление на институцията и работа със заинтересовани страни; 

з) за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност; 

и) за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен; 

й) за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация. 

(2) Въвеждащата квалификация може да се организира в рамките на вътрешноинституционалната 

квалификация. Работодателят определя наставник в срок до два месеца от встъпването в 

учителска длъжност на педагогическия специалист по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви "а" – "г". 

Наставникът подкрепя новоназначения учител в процеса на адаптирането му към учителската 

професия и го подпомага методически и/или административно при изпълнението на 

задълженията му като класен ръководител и др. 

(3) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви "а" – "з" се извършва от висши училища, 

научни организации, специализирани обслужващи звена или обучителни организации, чиито 

програми са одобрени от министъра на образованието и науката или от оправомощено от него 

длъжностно лице. 

(4) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви "и" и "й" се провежда само от висши 

училища. 

 Дейности: Съгласно НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Чл. 43):  

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти за професионално развитие 

се извършва от: 

1. специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации; 

2. обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на 

образованието и науката и са вписани в информационен регистър. 

Съгласно Чл. 44:  

(1) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване на 

квалификацията се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво. 



(2) Планирането, организирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 

повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти на национално ниво се 

осъществяват от Министерството на образованието и науката, което определя ежегодно 

приоритетни области за продължаващата квалификация. Дейности по планиране, организиране 

и координиране на повишаването на квалификацията може да се осъществяват и от 

специализирани обслужващи звена по чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование. 

(3) Планирането, организирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 

повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на регионално ниво се 

осъществяват от регионалните управления на образованието, които разработват планове за 

квалификация на педагогическите специалисти, като част от годишния план в съответствие с 

приоритетните области за продължаващата квалификация, с националната и регионалната 

политика и съобразно потребностите от квалификация на педагогическите специалисти в 

съответния регион. 

(4) Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на общинско 

ниво се осъществяват от общинската администрация в съответствие с общинската образователна 

политика и съобразно потребностите от квалификация на педагогическите специалисти в 

съответната община. 

(5) Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на 

институционално ниво се осъществяват от детските градини, училищата, центровете за подкрепа 

за личностно развитие и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование по план за квалификационна дейност като част от годишния план и в съответствие 

със: 

1. стратегията за развитие на институцията; 

2. установените потребности за повишаване на квалификацията; 

3. резултатите от процеса на атестиране; 

4. годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с 

приоритетните области за продължаващата квалификация, определяни ежегодно от 

Министерството на образованието и науката; 

5. правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация, 

съгласувани с педагогическия съвет и утвърдени от директора на институцията; 

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

(6) Контролът на дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти 

се осъществява на национално или на регионално ниво съответно въз основа на заповед на 



министъра на образованието и науката или на началника на регионалното управление на 

образованието. 

(7) Директорът на институцията по ал. 5 упражнява контрол по отношение на изпълнението на 

плана за квалификационната дейност и участието на педагогическите специалисти в 

квалификационните дейности на национално, регионално и институционално ниво. 

(8) Контролът на обучението на педагогическите специалисти по програми, вписани в регистъра 

на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, се 

осъществява отоправомощени от министъра на образованието и науката длъжностни лица. 

Вътрешноинституционална квалификационна дейност. 

Във връзка с изискванията на чл.223, ал.2 от ЗПУО за задължителен брой академични часове 

(минимум 16 часа годишно) за провеждане на вътрешна квалификация и Чл. 46.от НАРЕДБА № 

15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, е необходимо да се създаде организация за включване в обученията 

на всички педагогически специалисти в институцията в рамките на учебната година.  

 Организационните форми за повишаване на квалификацията са: 

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; 

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. 

Съгласно 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. 

Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционална квалификация 

Чл. 1. (1) Настоящите правила са разработени в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5, т. 5 

от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти и са съгласувани с ПС  

(2) С правилата се уреждат организирането, провеждането и отчитането на 

вътрешноинституционалните квалификационни дейности на педагогическите специалисти в СУ 

„ Св. П. Хилендарски“ 

Чл. 2. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване 

компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на 

изпълняваната работа и за кариерно развитие в СУ „ Св. П. Хилендарски“ 

Чл. 3. Всеки педагогически специалист в училището е длъжен ежегодно да участва във 

вътрешноинституционалната квалификация - в не по-малко от 16 академични часа годишно.  

Условия и ред за организация и провеждане на вътрешноинстититуционалната квалификация  

Чл. 4. (1) Ред за осъществяване на вътрешноинституционалната квалификация: 

1. Заместник-директор, учебна дейност изготвя покана (уведомление) до педагогическите 

специалисти за участие в организираната квалификация с фиксирани точни дата, място, тема, 

ръководител и часове на провеждане;  

2. Към поканата е приложен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник 

в квалификацията. 

Чл. 5. (1) След провеждане на квалификационната форма, ръководителят на формата попълва 

карта за отчитане в срок до 3 работни дни и я предава на ЗДУД, за заверка и съхранение, заедно 

с пакета от пълната документация на проведената квалификация.  

1.Картата се заверява от директора с подпис и печат и се съхранява от него в специално 

организирана папка за вътрешноинституционалната квалификация. 

2.В картата задължително се отбелязва в рамките на колко академични часа е проведена 

квалификацията. 

3.Пакетът от пълна документация на всяка проведена вътрешноквалификационна форма се 

съхранява в папка за вътрешната квалификация в институцията за всяка отделна учебна година.  

Чл. 6.(1) Форма на вътрешноинституционалната квалификация е и обмяната на добри практики 

чрез посещение на място на училища в страната.  



(2)Отчитането на квалификационната форма се удостоверява с карта (Приложение 1), която 

включва: 

1.Място на провеждане на квалификацията 

2.Дата на провеждане на квалификацията 

3.Начален и краен час на провеждането на квалификацията 

4.Брой академични часове 

5.Списък на участниците в квалификацията 

6.Подпис и печат на директора на СУ „Св. П. Хилендарски“ 

7.Подпис и печат на директора на приемащата институция. 

Чл. 7.(1) Форма на вътрешноинституционална квалификация е и въвеждащата квалификация.  

(2) квалификацията по ал.1 се провежда с цел адаптиране в образователната среда и  методическо 

и организационно  подпомагане и е задължителна за педагогически специалисти, които: 

1. са постъпили за пръв път на работа в системата на предучилищното и училищното 

образование; 

2. са назначени на нова длъжност, включително и по управление на институцията; 

3. заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни години; 

4. ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми. 

Чл. 8 (1) За осъществяване на квалификацията по чл.7, ал. 1 директорът на училището, определя 

наставник в срок до два месеца от встъпването в длъжност на педагогическият специалист по чл. 

7, ал. 2. Наставникът подкрепя новоназначеният ПС в процеса на адаптирането му в училищната 

среда и го подпомага методически и/или административно при изпълнения на задълженията му. 

(2) Преди започването на съвместната дейност наставникът и наставляваният попълват анкетна 

карта 

(3) Между наставника и наставлявания се сключва споразумение за съвместна дейност . 

(4) Наставничеството се реализира съгласно индивидуален план-график за действие, изработен 

в съответствие с изведените дефицити и потребности на наставлявания . 

(5)За всяка реализирана дейност/дейности се изготвя протокол от срещата . 

(6) Наставническият цикъл приключва с попълване на анкета от наставника и наставлявания за 

оценка на програмата за наставничество (приложение 9, приложение 10). 

(7) Ежемесечно наставникът изготвя отчет. 

 

ЧЛ. 6. МОТИВАЦИЯ ЗА 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 ниво.  

 

2. На педагогическите кадри, придобили професионално – квалификационни степени, се 

признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда, 

определен от МОН.  

 

3. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез подходящи 

отличия.  

 

4. Възможност за кариерно развитие.  

 

ЧЛ. 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:  

 

1. Годишните средства за квалификация на педагогическите специалисти се определят в размер 

не по-малък от 1,2 % от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал и се 

предоставят за включването на педагогическите специалисти в квалификационни курсове.  

 

2. Вътрешноучилищната 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 по проекти и програми за 

квалификационна дейност и др.  

 

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

финансовия лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично участие на 

служителя.  

 

5. При наличието 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.  

 

6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-квалификационна степен 

се заплащат от учителите.  

 

 

 

 

ЧЛ. 8. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 

1. Постигане на положителни промени в квалификационната дейност; Промяна степента на 

мотивация на педагогическите специалисти з авключване в квалификационни форми; 

2. Повишаване на нивото на научната и методическата подготовка на педагогическите 

специалисти; 

3. Оптимизиране на педагогическата дейност и актуализиране на научната и методическата 

компетентност. 



 

  Настоящите Правила са съгласувани на Заседание на педагогическия съвет – Решение 

№……………. от  Протокол №...  /………г. - утвърдени  със Заповед №.РД-……… /         г. на  

директора на СУ „Св. П. Хилендарски” и са валидни до отмяната им. 

 

 

 
 



 



 

г. 

 



Промяна степента на мотивация на педагогическите кадри за включване в квалификационни форми;  

2. Повишаване нивото на научната и методическата подготовка на педагогическите специалисти;  

3. Оптимизиране на педагогическата дейност и актуализация на научната и методическата 

компетентност.  

Правилата са приети на заседание на ПС на 11.10.2016 година (Протокол № 1).  

Правилата са утвърдени от директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница  

със заповед № 0049/12.10.2016 г. 


