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ПЛАН
за организирането, провеждането и отчитането 
на квалификацията в СУ „ Св. П. Хилендарски“,

с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград

за учебната 2021/ 2022 година
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I. План на институционалната квалификационна дейност за 
2021/2022 учебна година:

1. Стратегия на учебното заведение

Планираните квалификационни дейности на педагогическите специалисти са 
съобразени със стратегията на СУ „ Св. П. Хилендарски“, с. Абланица за изграждане на 
образовани и социално ангажирани личности с формирани умения за пълноценна 
реализация в кариерното развитие. Тя проектира бъдещето на училището като иновативно 
училище през следващите години чрез оптимизиране на технологиите, методите, средствата 
и организацията на дейности в съответствие с приоритетите за развитие на образованието в 
Република България и принципите на общото Европейско образователно пространство. 
Създават се условия за личностно израстване на учителите чрез формиране на ключови 
компетентности и способности за самостоятелно усъвършенстване.

2. Участници в квалификационната дейност - целеви групи:

Всички педагогически специалисти, обединени в

Методически обединения, както следва:

-I- Методическо обединение на началните учители;

-I- Методическо обединение на учителите по БЕЛ и ЧЕ;

-I- Методическото обединение на учителите по обществени науки;

-I- Методическо обединение на учителите по природни науки, математика и ИТ;

-I- Методическо обединение на учителите по изкуства, музика, ФВС и 
Технологии и предприемачество;

-I- Методическото обединение на учителите ЦОУД;

-I- Методическо обединение на класните ръководители.

3. Принципи и критерии за участие в квалификационната дейност:

3.1. Адекватност на обучението.
3.2. Актуалност на обучението.
3.3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.
3.4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от 

заеманата длъжност.
3.5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с 

личните възможности и интереси на персонала.
3.6. Ефективност на обучението - резултатите от обучението да допринасят за 

повишаване качеството на дейността на служителите.
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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. Цели на квалификационната дейност:
5.1. Кариерно развитие на педагогическите специалисти.
5.2. Усъвършенстване на компетентностите, с цел повишаване качеството и 

ефективността на образованието.
5.3. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 

създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.

6. Задачи на квалификационната дейност:
6.1. Планът за организиране, провеждане и отчитане на квалификационната 

дейност в училище да бъде неразделна част от годишния план на училището;
6.2. Да се стимулират учителите към обучения за получаване на квалификационни 

кредити за кариерното им развитие;
6.3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност
при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.
6.4. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и
стимулиране на професионалните изяви на педагогическите специалисти.
6.5. Вътрешната и външната квалификационна дейност да бъде ориентирана към 

следните аспекти:
■ развитие на училищния екип;
■ ефективна организация на работата на класните ръководители и 

педагогическите специалисти;
■ комуникация: педагогически специалисти - родители -
■ общност;
■ приемственост на учениците от начален към прогимназиален етап;
■ изграждане на имидж на институцията и ритуализацията на 

училищния живот;
■ диагностика на уменията на учениците за четене и писане в начален 

етап;
■ продължаващо интегриране на информационните технологии в 

образователния процес;
■ внедряване на приобщаващото и позитивното образование към 

принципите на работа на педагогическите специалисти и училищния 
живот.
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7. О чаквани резултати за изпълнение на плана за квалификационни дейности:

7.1. Самоусъвършенстване на педагогическите кадри чрез система за 
квалификация;

7.2. Изградени професионални профили на педагогическите специалисти, 
които да определят необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и 
отношения за кариерното развитие на педагогическите специалисти.

II. КВАЛИФ ИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:

1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност:

През учебната 2021/2022 година, по методически обединения, са заложени следните теми за 
вътрешна квалификация:

„ Толерантност, уважение, 
разбиране“ - отбелязване Деня на 
търпението

Март 2022 г.
Илвие Кокударева и 

класните 
ръководители на 

1-12 клас

Председател на 
МО

По плана на 
комисията за 
прилагане на 
Училищния 
механизъм

Средства и  
бюджета

_]
Иновативни методи на преподаване 
в Центъра за природни науки, 
изследвания и иновации

септември 
2021 г.

Обучители от 
Юниин Интерактив 

-  гр. София

Председател на 
МО

П л ан у в ан а
д ей н о ст

Заплатено п
НП „

Изириждане 
на училищн 

СТЕМ

о

а

Училище на традиции и иновации Април 2022 
г.

Калинка 
Гайтанинчева и 

клалните
ръководители седми

Председател на 
МО

По плана за 
иновативно 
училище

Не се 
изисква

МО - начални учители
Повишавай квалификоцията на 
учителите от начален етап - 
курсове, семинари, ПКС

Постоянен Учителите от 
начален етап

Директор, 
председател на 

МО
Участващи 

учители от МО

Не се 
изисква

Запознаване с иновативните методи 
на оценяване

Септември 
2021 г.

Адем Зейнев, 
учителите от 
начален етап

Председател 
на МО

Учители от 
начален етап

Не се 
изисква

До
14.09.

Учителите от 
начале н етап

Зам. -Директор,
УД,

Участващи 
учители от МО

Не се 
изисква

Обсъждане нн идеи и съгласуване 
при избора на учебни пимагала, 
които ще се използват в часовете по 
разширена подготовка и час на 
класа, през настоящата учебна 
година. Споделяне на добри 
практики, нагледни пособия и 
помагала между членовете на МО

2021 г. председател на 
МО

„ Текстовите задачи -  
предизвикателство за разсъждение“ 
- споделяне на добри педагогически 
практики

Октомври 
2021 г.

Атидже Имам, 
Гюлка Гегова

Зам.-директор,
УД,

председател на 
МО

Участващи 
учители от МО

Не се 
изисква
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Провеждане на тестове за
31.01. 2022 г. Учителите в начален 

етап
Зам.-директор,

_____УД_____
Участващи 

учители от МО
Не се 

изисква
междинна диагностика и отчитане 
на резултатите. Набелязване мерки 
за отстраняване на пропуските

председател на 
МО

Психологически проблеми на 
адаптиране на учениците от 1-ви 
клас

Февруари 
2022 г.

Надя Бекярова Зам.-директор,
УД,

председател на 
МО

Участващи 
учители от МО

Не се 
изисква

Презентация на тема: 
„ Как да се държим в обществото“

Април 2022 
г.

Гюлфе Метушева Зам.директор,
УД,

председател на 
МО

Участващи 
учители от МО

Не се 
изисква

Презентация на тема: „Мога да чета 
и пиша“

Април 2022 
г.

Атидже Метуш Зам.-директор,
УД,

председател на
Участващи 

учители от МО

Не се 
изисква

Обсъждане, обобщаване и отчитане 
на резултатите от проведените 
писмени работи за изходно 
равнище на учениците - съвещание 
на МО

Юни 2022 г. Учителите от 
начален етап

Директор, 
председател на 

МО

Участващи 
учители от МО

Не се 
изисква

М етодическо обединение -  Б Е Л  и чуж ди езици

Участие на учители по БЕЛ и чужд 
език в квалификационни курсове

Постоянен Учителите по чужди 
езици

Зам.-Директор, 
председател на 
МОБЕЛ и ЧЕ

Участващи 
учители от МО 

БЕЛ и ЧЕ

Платена
такса

Участие на учители по БЕЛ и ЧЕ в 
училищни мероприятия и дейности

През
учебната

година

Сълзета Зейнева Зам.-Директор, 
председател на 
МОБЕЛ иЧЕ

Участващи 
учители от 

МОБЕЛ и ЧЕ

Не се 
изисква

Анализ на резултатите от входните 
нива

Октомври 
2021 г.

Учителите по БЕЛ и 
чужди езици

Зам.-Директор, 
председател на 
МОБЕЛ и ЧЕ

Изготвени 
анализи по БЕЛ 
и ЧЕ

Не се 
изисква

Споделяне на добри практики по 
"Erasmus+ с училища от региона и 
страната -  Втора АЕГ „ Томас 
Джеферсън“ -  гр. София

Октомври 
2021 г.

Гюлсуна
Имам-Башова

Зам.-Директор, 
председател на 
МОБЕЛ и ЧЕ Обмен на добри 

практики между 
двете училища

Бюджета н 
училището

а

Споделяне на добри практики Януари 2022 
г.

Учители по БЕЛ и 
ЧЕ от региона и 
партньорски 
училище

Зам.-Директор, 
председател на 
МОБЕЛ и ЧЕ

Присъстващ и 
учители от МО 
БЕЛ иЧЕ

Не се 
изисква
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Анализ на резултатите по БЕЛ и ЧЕ 
през първия учебен срок

Февруари 
2022 г.

Учителите по БЕЛ и 
чужди езици

Зам.-Директор, 
председател на 
МОБЕЛ и ЧЕ

Присъстващ и 
учители от МО

Не се 
изисква

Споделяне на добри практики по 
провеждането на бинарни уроци по 
български език и обществени науки

Април 2022 
г.

Сълзета Зейнева Зам.-Директор, 
председател на 

МО

Присъстващи 
учители от МО

Не се 
изисква

Анализ на резултатите на 
учениците по БЕЛ и чужд език за 
учебната 2021/2022 година

Юли 2022 г. Учителите по БЕЛ и 
чужди езици

Зам.-Директор, 
председател на 

МОЧЕ
Присъстващ и 
учители от МО

Не се 
изисква

М О  - учи тел ите от култур н о-образовател на област м атем атика, ин ф орм атика и инф орм ац ион ни  технологии ,
природни науки

Участие в курсове за повишаване на 
квалификацията

Постоянен Председател на МО, 
членовете на МО

Директор,
заместник-
директор

УД,
председател на 

МО

Участие на 
учители от МО

Платена
такса

Обсъждане на критерии за проверка 
и оценка на знанията според ДОС

Октомври 
2021 г. Председател на МО, 

членовете на МО

Директор, 
заместник- 

директор УД
Участие на 

учители от МО

Не се 
изисква

Споделяне на добри практики за 
използване на КБТ като метод за 
проверка и оценка на знанията на 
учениците

Постоянен Председател на МО, 
членовете на МО

Директор,
Заместник-
директор

УД,
Председател на 

МО

Проведени, 
проверени и 

оценени тестове

Не се 
изисква

Създаване на учебно съдържание за 
работа в Центъра за природни 
науки, изследвания и иновации. 
Обучения на тема:
„ Виртуална, добавена и смесена 
реалност в процеса на обучение“

По график 
за работа в 
центъра

Фирмата -партньор 
за реализиране на 

НП -  Юнион 
Интерактив -  гр. 

София Зам.-директо
р, УД

Частие на 
учителите по 

ПН

Плащане 
по НП

Анализиране на резултатите от 
входното ниво и набелязване на 
мерки за отстраняване на 
допуснатите пропуски

Октомври 
2021 г.

Председател на МО, 
членовете на МО

Директор, 
заместник- 

директор УД

Участие на 
учители от МО

Не се 
изисква

Анализ на резултатите през първия 
учебен срок на учениците по 
предмети от МО

Февруари 
2022 г. Председател на МО, 

членовете на МО

Директор, 
заместник- 

директор УД
Участие на 

учители от МО

Не се 
изисква

Обучение на тема:
„ Квалификация на педагогическите 
специалисти в областта на STEM - 
Science, Tehnology, Enginering, 
Maths

Април 2022 
г.

Фирмата -партньор 
за реализиране на 

НП -  Юнион 
Интерактив -  гр. 

София

Зам.-Директор,
УД

Участие на 
учители по 

природни науки

Плащане 
по НП

Заседание на МО за анализ на 
резултатите по всички предмети

Май-юни 
2022 г.

Председател на МО, 
учителите по 

предмети от МО

Директор,
заместник-
директор

УД,
председател на 

МО

Участие на 
учители от МО

Не се 
изисква

Заседание на екипа за работа в Юни 2022 г. Зам.-директор, УД, Директор, Не се
Центъра за природни науки, учителите заместник- Участие на изисква
изследвания и иновации работата и директор учители от МО



Добри практики с Втора АЕГ - по предмети от МО УД,
§ председател на 

МО
Заседание за обобщен анализ на 
резултатите за учебната 2021/2022г.

Юли 2022 г. Председател на МО, 
членовете на МО

Директор,
заместник-
директор

УД,
председател на 

МО

Участие на 
учители от МО

Не се 
изисква

М О  -  общ ествени на уки
Заседание на МО за анализ на 
резултатите от входното ниво и 
набелязване на мерки за 
преодоляване на констатираните 
пропуски

Октомври 
2021 г.

Учителите от МО Председател на 
МО

Анализ на 
входните нива 
по предмети

Не се 
изисква

Участие в квалификационни 
семинари и курсове, свързани с 
новости в обучението и прилагане 
на КБТ като иновация

Постояне
н

Адем Зейнев, 
Учителите от МО

Председател на 
МО

Участие в 
обучителни 
семинара

Платен
а
такса

Анализ на резултатите от първия 
учебен срок и набелязване на мерки 
за подобряване на резултатите

Февруари 
2022 г.

Учителите от МО Заместник-
директор

УД,
председател на 

МО

Анализ на 
резултатите от 
първия учебен 

срок

Не се 
изисква

Презентиране и демонстриране на 
иновативни практики по 
обществени науки пред учители от 
региона

Юни 2022 г. Учителите от МО Заместник- 
директор по

УД,
председател на 

МО

Прилагане на 
иновацията -  

КБТ пред 
учители от 

други училища

Не се 
изисква

М О  -  м узика Ф В С , технология и предприем ачество и изобразително

Заседание на МО за анализ на 
резултатите от входното ниво и 
набелязване на мерки за 
преодоляване на констатираните 
пропуски

Октомври 
2021 г.

Арбен Терзиев Председател на 
МО

Присъствие на 
всички членове 

на МО

Не се 
изисква

Участие на членовете на МО във 
всички празници, инициативи, 
тържества с цел оказване на 
подкрепа на комисиите при 
естетическото и художествено 
оформление на мероприятията. 
Изпълнение на дейностите по 
Спортния календар на училището

Цялата
учебна
година

Председател на МО Председател на 
МО

Присъствие на 
всички членове 

на МО

Не се 
изисква

Заключително съвещание за 
отчитане дейността на МО

Юли 2022 г. Учителите по 
предмети от МО

Зам.-Директор, 
председател на 

МО
Присъствие на 
всички членове 

на МО

Не се 
изисква

М О  - учи тел и  Ц О У Д

Повишаване
компетентностите на учителите от

Ноември 
2021 г.

Найме Гърбева Зам.-Директ
ор, УД

Не се 
изисква

ц о  уд  за организиране 
извънурочната



дейност
учители от МО

Споделяне на добри практики с 
учители от региона

Февруари 
2022 г.

Учителите в ЦОУД Зам.-Директор, 
председател на 

МО

Присъстващи 
учители от МО

Изисква
уточнени

е

Събрание на МО за анализиране на 
резултатите, отчитане на слабости, 
успехи и пропуските на всеки 
ученик от групата и набелязване на 
необходимите мерки за 
подпомагане на отстраняването им

Края на 
първи учебен 

срок

Учителите в 
ЦОУД

Зам.-Директ
ор, УД

Учители от 
МО

Не се 
изисква

Беседа от медицинско лице: 
„Заразни и простудни заболявания“

Ноември 
2021 г.

Илвие Стамболиева Зам.-Директ
ор, УД

Учители от МО Не се 
изисква

Заседание на МО за анализиране на 
резултатите, отчитане на слабости, 
успехи и пропуски на всеки ученик 
от групата през годината

Юни 2022 г. Учителите от МО 
ЦОУД

Зам.-Директ
ор, УД

Учители от 
МО

Не се 
изисква

2. Открити уроци:
Т ема

С рок за  
изпълнение

О тговорни лиц а К онтрол К ри тери и  за  
оценка

Ф инанси

ране

М О  Н ачални  учи тели
1. Открит урок по Български 

език и литература на тема: 
„ Образа на жената в 
българското творчество“

ноември 
2021 г.

Учителите по БЕЛ Зам.-Директ
ор,
председател 
на МО

присъствие на 
учители от МО

Не се 
изисква
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г П прогимназиален и 
гимназиален етап

2. Човекът и природата -  „ 
Планетите от слънчевата 
система“

Ноември 
2021 г.

Сълзета Гърбева Зам.-Директ

председател 
на МО

присъствие на 
учители от МО

Не се 
изисква

3. Час на класа - БД Декември 
2021 г.

Учителите от МО 
на класните 
ръководители

Зам.-Директ
ор,
председател 
на МО

присъствие на 
учители от МО

Не се 
изисква

4. Чужди езици -  Слушането 
на текст -  основен 
компонент в урока по ЧЕ

Декември 
2021 г.

Силвия Кавазова Зам.-Директ
ор,
председател 
на МО

присъствие на 
учители от МО

Не се 
изисква

5. Родинознание -  
Растенията около нас -  
интерактивен урок

Декември 
2021 г.

Атидже Метуш Зам.-Директ
ор,
председател 
на МО

присъствие на 
учители от МО

Не се 
изисква

6. Интегриран открит урок 
по философия 
,изобразително изкуство и 
спорт

Януари 2022 
г.

Лидия Хавальова, 
Иван Безев, Надя 
Бекярова

Зам.-Директ
ор,
председател 
на МО присъствие на 

учители от МО по 
ФВС, ИИ и 

Обществени науки

Не се 
изисква

7. Интегриран открит урок 
по български език, 
природни науки и 
математика

Март 2022 г. Илвие Моллова, 
Фатме Бялева, 
Недретка Панева, 
Зейнеп Топова

Зам.-Директ
ор,
председател 
и на М 
Обединения присъствие на 

учители от двете 
обединения

Не се 
изисква

8. Интердисциплинарен 
Урок по ИИ, ИТ и ТП

Март 2022 г. Лидия Хавальова, 
Наджибе Ибраим, 
Недретка Панева

Зам.-Директ
ор,
председател 
и на МО

присъствие на 
учители от 

различните МО

Не се 
изисква

8



*>-----

обединения
9. Математика и ТП Март 2022 г. Юлвие Геговаи 

Наджибе Ибраим
Зам.-
Директор, 
председател 
и на МО присъствие на 

учители от начален 
и прогимназиален 

етап

Не се 
изисква

10 ХООС и БЗО -
интерактивен интегриран 
урок

Март 2022 г. Юлвие Гърбева и 
Зейнеп Топова

Зам.-
Директор, 
председател 
на МО

присъствие на 
учители от 

гимназиален и 
прогимназиален 

етап

Не се 
изисква

11 Математика Април 2022 
г.

Юлвие Гегова Зам.-
Директор, 
председател 
на МО присъствие на 

учители от 
прогимназиален 

етап

Не се 
изисква

12 Комбиниран урок в 
присъствието на родители 
в начален етап по ЧП и 
БЕЛ

Май 2022 г. Сълзета Гърбева и 
Дафина Пецева

Зам.-Директ
ор,
председател 
на МО

присъствие на 
учители от начален 
и прогимназиален 

етап, родители, 
гости

Не се 
изисква

13 Информационни 
технологии -  опасен 
интернет

Април/ма й 
2022 г.

Адем Зейнев, 
Наджибе Ибраим

Зам.-Директ
ор,
председател 
на МО присъствие на 

учители от начален 
и прогимназиален 

етап

Не се 
изисква

14. Открит урок по проект 
иновативно училище на 
тема: „Природните науки -

април 2022 г. Зейнеп Топова, 
Недретка Панева и 
Юлвие Гърбева

Зал.-Директо
P,
председател присъствие на

Не се 
изисква

9



и STEM технологиите за 
креативно и качествено 
образование

МО учители от 
профилирана 
подготовка и 

учители от региона
15.

Открит урок по проект 
иновативно училище - 
интердисциплинарен урок 
по английски език и ТП в 5 
клас

май 2022 г. Силвия Кавазова, 
Наджибе Ибраим

Зам.-Директ
ор,
председател 
на МО присъствие на 

учители от начален 
и прогимназиален 

етап

Не се 
изисква

16.

открит урок в 12 клас на 
тема по избор

Април 2022 
г.

Иван Безев Директор, 
председател 
на МО

Присъствие на 
учители от МО

Не се 
изисква

17.
Повишаване на 
физическата култура и 
физическата
дееспособност в часовете 
по лека атлетика - открит 
урок в 5 клас

Май 2022 г. Федя Хавальов Директор, 
председател 
на МО

Присъствие на 
учители от МО

Не се 
изисква

18. Открит урок в ЦОУД - 5 
клас

Април 2021 
г.

Учители ДЦО Зам.-Директ
ор

присъстващи 
учители от ЦОУД, 

начален и 
прогимназиален 

етап

Не се 
изисква

19. Открит урок в ЦОУД Май 2022 г. Иризана Чаушева Зам.-Директ
ор

присъстващи 
учители от ЦОУД, 

начален и 
прогимназиален 

етап

Не се 
изисква

20. Открит урок в ЦОУД Юни 2022 г. Гюлфе Ханьова Зам.-Директ
ор

присъстващи 
учители от ЦОУД, 

начален и 
прогимназиален 

етап

Не се 
изисква
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1. Бинарен урок в ЦОУД - 3 - 
7 клас /Технологии и 
предприемачество и
занимания по интереси/

Май 2022 г. Джейхан Узунов и 
Недретка Панева

Зам.-Дирек 
тор

Не се 
изисква

присъстващи 
учители от ЦОУД, 

начален и 
прогимназиален 

етап

3. Квалификация от външни обучителни организации, вписани в 
регистъра на МОН:

П р ез  у ч еб н а та  2 0 2 1 /2 0 2 2  го д и н а  са  зал о ж ен и  след н и те  тем и  за  в ъ н ш н а  
к вали ф и кац и я:

„ А тести р ан ето  н а  у ч и т ел и те“ ,
„ О вл ад яван е  н а  п ед аго ги ч еск и я  стр ес“ ,
„ И н о вати в н и  м ето д и  н а  п р еп о д а в ан е “
„ И н сп ек ти р ан ето  н а  о б р азо вател н и те  и н сти ту ц и и “

4. Професионално-квалификационна степен:
- повишаване на придобито ПКС;
- придобиване на 5 ПКС от педагогически специалисти, които нямат такова.

III. Контрол по изпълнението на плана:

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

1. В частта вътрешноинституционална квалификация - на комисията по КД. Проведеният 

контрол комисията описва в годишния си доклад пред ПС след края на учебната година. 

Регулярно докладват пред ПС и директора за осъществени квалификационни дейности, 

резултати и приоритетите за вътрешна квалификация.

2. В частта извън институционална квалификация - директор, ЗДУД и Комисия по 

квалификация;

3. В частта финансиране на квалификацията - директор и счетоводител.

IV. Правила за участие на педагогическия персонал в квалификационната 

дейност:

1. 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 (Комисия по квалификационна дейност) и 

се приема на заседание на ПС.

2. В началото на учебната година ККД проучва мнението на преподавателите за избор 

на теми и форми за квалификация, както и предложенията на обучителни 

организации.

3. 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;

11



№ Т ема Ф орм а Б рой

кредити
О бучител /

обучителна
М ясто на провеж дане

?
институция ц

1.

Тема: „Учене чрез 
преживяване -  активен 
подход за взаимодействие в 
обучението" - 2 кредита

п р и съ стве
но

2 Ш К О Л О  - О О Д у ч и л и щ ето

2.

Тема № 2 Иновативни методи 
на преподаване

Обучение - 
присъствено

2 Ю З У  „ Н. 
Р и л с к и “

у ч и л и щ ето

3. Тема № 3 ПРЕВЕНЦИЯ НА 
АГРЕСИЯТА И ПОДХОДИ ЗА 
СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В 
УЧИЛИЩЕ. 2 кредита

Обучение - 
присъствено

2 Ю З У  „ Н. 
Р и л с к и “

у ч и л и щ ето

- да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на 
педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие

4. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически 

специалисти и кадри, които работят в училището.

5. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на 

квалификацията:

- по собствено желание
- по препоръка на работодателя;
- по препоръка на експерти от РУО Благоевград и МОН.

6. 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 стандарти
- заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната 

просвета или преминават на нова педагогическа длъжност
- заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по 

специалността за повече от три учебни години,
- при обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с 

приоритет този преподавател, който предходната учебна година не е 
посещавал такъв и има желание да участва в такъв квалификационен курс

- всеки преподавател участва в поне една квалификационна форма на обучение 
през учебната година

- преподавателите, преминали даден квалификационен курс, се задължават 
да разпространят резултатите от квалификационните обучения.

7. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават
квалификацията си /НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти. Раздел 4, чл. 47/'.
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7.1. по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 в не по-малко от 48 академични 

часа за всеки период на атестиране;
7.2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация - в не по- малко от 16 
академични часа годишно за всеки педагогически специалист.

V. Механизъм за финансова подкрепа:

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

2. Осъществяването на обучителни курсове с вътрешноквалификационен характер 
да става по предложение на ККД и съгласувано с директора на училището.

3. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на 

училището
4. 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.

5. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител 
надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, финансирането 

става и с лично участие на служителя.
6. 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.

7. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в 
квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на 
училището, дори и в учебно време, да му се предоставя тази възможност.

8. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално- 
квалификационна степен се заплащат от учителите и се възстановяват след 
присъждане на ПКС със средствата от ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 
КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма 
"Наука и образование за интелигентен растеж"2020 до края на 1024 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове.

VI. Заключителна част:
Предложеният план за организиране, провеждане и отчитане на квалификационната 

дейност в СУ „ Св. П. Хилендарски“, с. Абланица за 2021/ 2022 учебна година подлежи 
на актуализация по всяко време и може да бъде променен по писмено предложение на

всеки член от колектива.

Изготвили на базата на необходимостта от квалификация на педагогическите специалисти 
Комисия по квалификационна дейност в състав:
Председател: Калинка Гаитанинчева 
Членове: Сълзета Зейнева, , Аитен Амзова

УТВЪРЖДАВ

Мехмед Има


