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                                                                                                                                                  УТВЪРЖДАВАМ: 
                                                                                                                                                                                                 ДИРЕКТОР:.........П... 

                                                                                                                                                                                                                                                          /А.Шуманов/ 

ПЛАН 
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ                                              

                                                                                                                                                                    

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

на  СУ“Д-р Петър Берон“  
Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със: 

1. Стратегията за развитие на образователната институция. 

2. Установените потребности за повишаване на квалификацията. 

3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за 

продължаваща квалификация, определяни ежегодно от МОН. 

4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с 

педагогическия съвет, утвърдени от директора, които са част от настоящия план. 

5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и национални програми и проекти. 

I. ЦЕЛИ 

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

самоусъвършенстване на учителите. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. 

3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици.  
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II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план 

на училището. Към него да се добавят и плановете на методическите обединения. 

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез 

обмяна на педагогически опит. 

3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и 

неуспехи, трудности и проблеми. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети. 

5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на 

знанията в съответствие с новите образователни изисквания. 

6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на 

учителите. 
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III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ _____________________________________________________________________  

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки педагогически специалист) 

и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ (планира се при установена необходимост) 

Вид квалификация / 

Тема 

Организационна форма 

/лектории, 
вътрешноинституционални 

дискусионни форуми, 

открити практики, 

методическо подпомагане, 

презентации на творчески 

проекти, резултати и анализи 

на педагогически 

изследвания и постижения, 

споделяне на иновативни 

практики/ 

Време на провеждане 
Целева група /брой 

участници/ 

Ръководител/отговорник за 

провежданата 

квалификационна форма 

Брой академични 

часове 

1 .Въвеждаща методическо подпомагане Септември 2022 6 човека Планета Митковска 2 ч. 

2.Вътрешноинституци 

онална 

“Идентифицирайте 

скрития талант в 

класната стая” 

споделяне на иновативни 

практики 
Септември 2022 

Педагогически 

специалисти, 66 

човека 

Планета Митковска,           

Боянка Кръстева 
6 ч. 

3 .Вътрешноинституци 

онална: 

“Приобщаващо 

образование - борба с 

училищната 

сегрегация” 

споделяне на иновативни 

практики 
Октомври 2022 

Педагогически 

специалисти, 66 

човека 

Галя Николова, 

 Анелия Йолова,  

Виктория Милева 

6 ч. 

4.Вътрешноинституци 

онална: “С внимание и 

медитация:изнесено и 

релаксиращо 

образование” 

споделяне на иновативни 

практики 
Октомври 2022 

Педагогически 

специалисти, 66 

човека 

Грета Късовска 

 Виолина Авджийска 
6 ч. 
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5 .Вътрешноинституци 

онална: “Управление на 

стреса и 

предотвратяване на 

изгарянето” 
споделяне на иновативни 

практики 

Ноември 2022 Педагогически 

специалисти, 66 

човека 

Петьо Николов, Кристина 

Ценова  6 ч. 

б.Вътрешноинституци 

онална: Споделяне на 

добри практики за 

успешно представяне на 

учениците на НВО и 

ДЗИ“ 

лекция 
Октомври - Декември 

2022 

Педагогически 

специалисти, 
Планета Митковска 

8 ч. 

7 .Вътрешноинституци 

онална: “ПБО” 
лекция 

Октомври - Декември 

2022 

Педагогически 

специалисти, 
Планета Митковска 

8 ч. 

8.Вътрешноинституци 

онална: “Кооперативно 

учене” 

лекция 
Октомври - Декември 

2022 

Педагогически 

специалисти, 
Планета Митковска 

8 ч. 

9.Вътрешноинституци 

онална: “Бърнаут и 

антистрес” 

споделяне на иновативни 

практики 

Април 2023 

Педагогически 

специалисти, 66 

човека 

Директор 

Психолог 

 

6 ч. 

10.Вътрешноинституц 

ионална: “Коучинг на 

живота на учители” 

споделяне на иновативни 

практики 

Април 2023 
Педагогически 

специалисти, 66 

човека 

Участници по проекта 

6 ч. 

11 .Вътрешноинституц 

ионална: “Управление 

на стреса в училищата” 

споделяне на иновативни 

практики 
Май 2023 

Педагогически 

специалисти, 66 

човека 

Участници по проекта 

6 ч. 

12.Вътрешноинституц 

ионална: “Работа с 

родители и проблемнни 

ученици” 

споделяне на иновативни 

практики 
Юни 2023 

Педагогически 

специалисти, 17 

човека 

Диана Цветанова 

Грета Стоянова 

6 ч. 
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Забелемска: в колона „Вид квалификация / Тема“ за вид се вписва вътрешноинституционална или въвеждаща квалификация. 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Тема 

Организационна форма /курс, 

семинар, тренинг, школа, 

практикум, лектория, 

уебинар, специализации и др./ 

Време на 

провеждане 

Целева група /брой 

участници/ Брой 

академични часове 

Източник на 

финансиране 

Придобиване  

На 3. 

квалификационна 

степен 

Обучение 
Септември - 

декември 2022 

3 човека 200 ч. 
Самофинансира 

се 

Придобиване на 

4. квалификационна 

степен 

Обучение Септември 2022 7 човека 16 ч. 
Самофинансира 

се 

З.БДП семинар Октомври 2022 10 човека 16 ч. Бюджет 

4. Компютърно 

моделиране 
семинар Ноември 2022 8 човека 16 ч. 

Бюджет 

8.Коучинг курс 
Март 2023 - Юни 

2023 
30 човека 20 ч. 

Безплатно 
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Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 1014 .09.2022 г. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация през учебната 

година. 

2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация през учебната година.
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Приложение № 1 

Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация през 

учебната година 

Общи положения 

Чл. 1. Този документ определя правила за условията и реда за участие във вътрешноинституционалните 

квалификационни дейности на педагогическите специалисти. 

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“Д-р Петър Берон“  

Чл. 3. Всеки педагогически специалист в СУ“Д-р Петър Берон“ 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 вътрешноинституционалната квалификация 

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

1. Педагогическите специалисти се уведомяват по служебната електронна поща за тема, дата, час, място и 

продължителност на провеждане. Срок за уведомяване - минимум 3 работни дни преди провеждане на 

вътрешноинституционалната квалификация. 

2. За организирането на вътрешноинституционална квалификация Директора издава заповед с приложен 
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списък на участниците. Темата, брой часове, дата и номер на заповед се вписват в Книгата за вътрешноучилищна 

квалификация. 

Чл. 5. След провеждане на квалификационната форма, педагогическите специалисти записват собственоръчно 

трите си имена, дата и се подписват в Книга за вътрешноучилищна квалификация. 

Чл. 6. Организация на наставничество в институцията, при наличие на новоназначени и млади учители, 

съгласно разпоредбите на чл. 45, т. 1 от Наредба № 15/ 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Изготвяне на заповед за наставничество от 

директора в двумесечен срок от встъпване в длъжност на младия/новоназначения учител. 

Финансиране 

Чл. 7. От бюджета на СУ“Д-р Петър Берон“ се отпускат средства за материали, необходими при провеждането 

на формите на вътрешноинституционална квалификация. 

Допълнителни разпоредби 

§1. Правилата са разработени в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 

г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
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Приложение М 2 

Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация през учебната година 

Общи положения 

Чл. 1. Този документ определя правила за условията и реда за участие в дейности за повишаване на 

квалификацията на педагогическите специалисти. 

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“Д-р Петър Берон“. 

Чл. 3. Всеки педагогически специалист в СУ“Д-р Петър Берон“ е длъжен да участва в продължаваща 

квалификация - в не по-малко от 48 академични часа за 4 години. 

Условия и ред за организация и провеждане на продължаваща квалификация 

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

1. Педагогическият специалист подава заявление до Директорът на СУ“Д-р Петър Берон“ за участие в 

продължаваща квалификационна дейност (Приложение № 2.1), ако тя не е задължителна за изпълняваната от него 

длъжност. 

2. Комисия, определена със заповед на Директора, определя целесъобразността на желаната квалификационна 

дейност по предварително зададени критерии (Приложение № 2.2). Комисията оповестява решението си в срок от 3 

работни дни след подаване на заявлението. 

Чл. 5. (1) След провеждане на квалификационната форма, педагогическият специалист е длъжен в срок от 3 

работни дни да предостави удостоверение - оригинал на председателя на комисията по квалификационна дейност, с 

което да удостовери участието си. Копие от удостоверението се съхранява в досието на педагогическия специалист.  



10 

 

 

 

 

 
Финансиране 

Чл. 6. От бюджета на СУ“Д-р Петър Берон“ се отпускат средства за квалификация на педагогическите специалисти. 

  

 Допълнителни разпоредби 

 

 

§1. Правилата са разработени в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5, т. 2 от Наредба № 15 от 

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

специалисти.



2. 

 

 

                от 
                                                  
                                                                          /три имена и длъжност/ 

 

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Моля, да взема участие в следната форма за квалификация: 

Наименование на форма за 

квалификация: 

 

Вид: 
 

Обучаваща институция: 
 

Мотиви за избора на обучението: 
 

Дата на обучението: 
 

Необходими средства за: обучение: 
 

настаняване: 
 

пътни 

разходи: 

 

Брой преминати обучения за периода 

от 2016 до сега: 

 

 
Директор: /Антон Шуманов/ 
   

Приложение №2.1 
ДО 
ДИРЕКТОРА 

НА СУ“Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ 

 ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за участие в квалификационен курс 



12 

 

 

Приложение № 2.2 

СТАНОВИЩЕ 
НА КОМИСИЯТА ПО КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

КРИТЕРИИ Приложимост на 

критерия ДА/НЕ 

1. Целесъобразност на обучението. 
  

2. Актуалност на съдържанието на обучението. 
  

3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерното развитие на учителя 
  

4. Обвързаност на обучението с националните приоритети в училищното образование. 
  

        5. Обвързаност на обучението с целите и приоритетите в стратегията за развитие на училището. 
  

6. Обвързаност на обучението с приоритетите в КТД за системата на образованието. 
  

7. Обвързаност на обучението с плана за квалификационна дейност и плана на ЕКК. 
  

8. Професионална и методическа потребност на преподавателя от допълнителна квалификация. 
  

9. Целесъобразност на разхода на средства, необходими за осигуряване на обучението. 
  

10. Брой участия в квалификации през последните години и изискванията на ЗПУО и Наредба № 
15/ 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти. 

  

 
 

         
Председател: 

                     /име, фамилия и подпис/ 
 
Членове: 1. 
                  /име, фамилия и подпис/ 
        
                2. 
                 /име, фамилия и подпис/ 


