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ПЛАН Зд КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Учебна 2021/2022 година 
приет от Педагогическия съвет с Протокол N!2. _ .. /.. _ . _ _  . от . . CJ.. ( .  fl.J. .. . gv .f' -r r 

Квалификационната дейност в СУ "Стефан Караджа" е свързана с идентифицираните особености и потребности на 

училището и с националните приоритети в образованието. Настоящият план е балансиран по предмети и степени и зачита 

правото на всеки педагогически специа,rшст да повишава своята квалификация. 

l.ЦЕЛИ 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методич:еската подготовка и създаване на мотивация за 

самоусъвършенстване на учителите; 

2. Усъвършенстване на професионалните умения в съответствие с динамиката на общественото развитие и новите 

образователни изисквания; 

3. Създаване на условия, осигуряващи равни възможности за индивидуално професионално обучение и повишаване на 

професионалната квалификация, които са предпоставка за реализиране на качествен образователен процес; 

4. Осигуряване на качество в квалификационната дейност, ориентирана към пазара на труда; 
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5. Осигуряване на възможност за непрекъснато повишаване квалификацията в контекста на учене през целия живот и 
кариерио развитие; 

6. Формиране на умения за разработване на проекти за усвояване на национални и европейски фондове; 
7. Реализиране на добри образователни и квалификационни практики от изпълнение на съвместни проекти и програми на 
регионално, национално и международно равнище; 

8. Разработване на система за наблюдение, анализ и оценка на развитието и реализацията на учителите, преподавателите 

и управленския състав за установяване потребностите от квалификация; 

9. Създаване на условия за прозрачност и обществена подкрепа на квалификационната дейност; 

П.ЗАДАЧИ 

l.Да се разработи система за квалификационна дейност в училище с план, който е неразделна част от годишния план на 

училището. 

2.Стимулиране на учителите към усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически 

опит. 

].Усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване и стимулиране професионалните изяви на учителите. 

4.Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност в методическото обединение при 

постигане на успехи и преодоляване на трудностите и проблемите. 

5.Да се гарантира прозрачност при разпределяне и изразходване на средствата, предвидени за квалификационна дейност 

на педагогическия персонал като основен критерий са нуждите на учениците от качествено модерно образование. 

IН.ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноквалификационната дейност. 

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

стереотипните форми на преподаване. 

3. Съгласуване на дейностите по предмети и уточняване на интердисциплинарните връзки при изработване на годишните 
планове. 
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IV. КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ И ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

l.Формите за провеждане на квалификационно обучение на педагогическите кадри в СУ "Стефан Караджа" град 
Хасково: 

l.l.Форми и методи за определяне на потребностите на учителите за повишаване на квалификацията. Проучване 

на потребностите чрез: 

• анкети 

• въпросници 

• дискусии 

1.2.Форми и методи на квалификационната дейност: 

• Курсове, семинари, школи, тренинги 

о Родителска лектория, консултации, 
о Работна среща, дискусии, решаване на казуси 

Лектории, практикум, открити уроци 
• У части е в проекти 

е Самообразование и самоусъвършенстване 

2.Тематични направления: 

"Обучение, свързано с въвеждане на ново учебно съдържание в десети клас; 

• Образованието- като част от подготовката на България член на ЕС; 

• Чуждоезиково обучение, съобразено с европейските стандарти; 
Усъвършенстване управлението на образователния процес; 

• Интерактивни методи на обучение; 

• Гражданско образование в училищата; 
• Безопасност на движението; 
• Професионално ориентиране и сближаване със сферата на заетостта; 
.. Формиране на мотивация за учене през целия живот; 

3 



• Превенция на отпадащи ученици от училище; 

• Работа в мултиетническа среда; 
• Работа с ученици със специални образователни потребности; 
• Здравно и екологично възпитание; поведение при тероризъм, бедствия и аварии; 
• Превенция на деца и ученици в риск. 
• Работа с електронен дневник 

V. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ОБХВАТ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

Дейностите, заложени в плана за квалификация на СУ "Стефан Караджа" град Хасково учебната 2021/2022 година са 

предназначени за: 

1. Директора и заместник -директора; 

2. Учители и старши учители 

3. Педагогическия съветник; 

4. Ръководител ИКТ; 

VI. ФИНАНСИРАНЕ 

Дейностите по реализиране на плана за квалификация на СУ "Стефан Караджа" град Хасково 2021/2022 година се 

осш,уряват в рамките на одобрените с бюджета за 2022 г. средства за квалификация чрез бюджетите на Министерство на 

образованието и науката и други ведомства, чрез бюджета на общината и на училището -1,2 о/о от ФРЗ за 2021 г. 

VH. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Повишаване качеството. 

2. Обучение на екипи за разработване и реализация на национални и международни програми и проекти. 

3. Изграждане на механизми за оценяване качеството на квалификационната дейност. 

4. Мотивиране на педагогическите кадри в контекста на учене през целия живот. 

5. Създаване на информационна база за придобитите/необходими квалификации и компетенции. 
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6. Утвърждаване на НПЦ и регионалните центрове като координационни структури и укрепване на институционалния 

им и административен капацитет. 

7. Създаване на условия за интегриране на усилията на институциите на национално и регионално ниво с цел 

повишаване качеството на средното образование. 

8. Осъществяване на обществен маркетинг за превръщане на образованието в рентабилна инвестиция. 

Vlll. Календарен план на дейностите 

1.Вътрешноучилищна квалификация 

Тема форма целева група времеrш продъл място на водещ и отговорник за 

:нсителиост 

1 
< прове:ждаие прове:ждаие прове:нсдането 

акаделtични 

часове 

Всички м. 
8 СУ Директор/ЗД СД у чители, септември 

Занознаване на колектива научялището с 
У сбинар 

Дискусия директор 2021 г. 
промените в нормативните актове 

зам.-директор 

Умения за действия при бедствия, аварии 

и кри·тсни ситуации- превенция и 
учители, 

лействия преди, по време и след 

1 
ЗДСД, м. 

възникване на дадена ситуация. 
Сеi\1инар септември 4 СУ ЗДСД директор 

Ситуация на пандемия 
/октомври 

Анализиране на наличните 
Практикум и 2021 година 

материално-технически средства по с цел 
работни учители 2 СУ Директор/Председатели МО подобряване на материално-техническата 

база на класните стаи и кабинети 
срещи 

------------------------------------------ ' � -------

1 
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Технологиите в подкрепа обучението" -
Тематичен ПС Всички учители 

м.октомври, 2 СУ Директор/Ръководител ИКТ 
споделяне на личен опит �021 година 

Работна 
Всички ') СУ Педагогически съветник среща- м. ноември .) 

Превенция за ранното напускане на дискусия 
учители, 

училище 

директор 2021 г. 

методическа 

сбирка МО 

"Класният ръководител - мениджър на на класните м.ноември/ 
2 СУ Педагогически съветник 

ученическия клас" методическа сбирка ръководител Класни м.декември 

МО на класните ръководители и ръководители 2021 година 

[:Jсктронното портфолио на учителя-

уд,осто13еряване и управJiение качеството Тс!'·латичен м .декември 
2 СУ 

Директор/ЗЛСД/ръководител 

на кналифицираност, компетентност и съвет 
ноември 

202] ГОДИ l!a и кт 

креативиост на учителя 

Всички м . януари/ 
Дискусионен учители, м.февруари " СУ Педагогически съветник 

Партньорството между училище и форум Директuр, 
.) 

семе йство Зам .ди ректори 2022 година 

----
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Превенция на агресивното 

поведение сред учениците. 

Училищен тормоз. 

Антидопингов контрол. Нормативна 
уредба. 

Умения за работа по проекти и програми 
в системата на средното образование 

ИКТ технологии, ел.учебници и мястото 

им в универсалния педагогически 

- ------ --

модел. 

Лектория 

методическа 
сбирка МО 

на учителите 
по спорт. 

Кръгла маса 

семинар 

Дискусионен 
форум 

Всички 
учители, м. март 2 Изнесена Директор, 

квалификац 

директор, и я педагогически съветник 

2022 

ЗДСД година 

директор, м.март 

ЗДСД, 2022 2 СУ ЗДСД 

учители по ПО година 

м.април 

учители 2022 2 СУ Директор/Ръководител ИКТ 

година 

Всички 

учители, м. май/юни. 2 Изнесена Ръководител И КТ 

директор, квалификац 

2022 Г. и я 

зам.-директор 

5. Участие в квалификационната програма на РУО- Хасково на областно равнище, както и 

квалификационни форми на други обучителни институции, свързани с участието на учители в семинари, 

конференции и др. Приложение N!2 1. Попълва се след предоставяне на квалификационните форми 

от РУО. 
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NQ Тема Обучител на Продължителност 
институция 

1 

2 

3 

� 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16. 

17. 

18. 

Забележка: Провеждане на обучение по ЗБУТ - по допълнителен график. 

!Учители, изявили 
>келание за участие 

/i 

-------------------

Институционалният план за квалификация е отворен за допълване при възникване на подходящи възможности. 

6.ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ 

б.l.Планът за квалификационна дейност е част от годишния план и се приема на заседание на Педагогическия 

съвет след съгласуване с председателите на синдикалните организации. 
6.2.Вътрешноинституционалната квалификация се организира и провежда съгласно Правила за организирането и 

провеждането на вътрешноинституционална квалификация за учебната 2021/2022 година. Приложение Ng 2 
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6.З.За професионална квалификация на всеки член от педагогическия персонал в Спортно училище "Ст.Караджа" 
гр.Хасково са предвидени 1,2% от бюджета за година. Посочената сума може да се използва за участие в семинари и 
конференции, организирани от специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации, както и такива 
обучения, които приключват с присъждането на квалификационен кредит. Същата сума може да се използва и за заплащане 
на такса при придобиване на ПКС. 
6.4.Приоритетно се осигурява на преподавател на всеки 4 години участие в курс по БДП. 
6.5.Приоритетно се осигурява на Председателя на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата на всеки 

4 години участие в курс по БДП. 

6.6.Приоритетно се осигурява ежегодно на представителите на Групата по условия на труд, курс на тази тематика. 

6. 7. Приоритетно се осигуряват средства ежегодно на длъжностното лице, определено със заповед на директора 

съгласно по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 
6.8.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 в образователната система. 

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

предходната учебна година не е посещавал такъв. 
6.10. Участието на преподаватели в квалификационни курсове при изпълнение на Национални програми или проекти 

от Европейски фондове, с външно финансиране се извършва съгласно изискванията на проекта. 
6.1 J.При необходимост за откъсване от работа за придобиване на професионално-квалификационна степен от 

учителите, директорът е длъжен за разреши ползване на платен отпуск от учителя в рамките на дните, които са 
определени в Кодеl<са на труда и Колективния трудов договор. 

6.12. Учителите са длъжни да повишават своята квалификация по програми на организациите по чл. 47 т.2 от 

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

педагогически специалисти- в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране и в рамките на 

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

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

7.1.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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или със средства от бюджета на училището по преценка на директора, при възможност в рамките на делегирания 
бюджет. 
7.2.При изявено желание за участие в квалификационен курс извън рамките на града, пряко свързан с учебните 
предмети, преподавани от преподавателя, но изчерпан училищен бюджет за квалификационна дейност, училището 
може да дофинансира участието чрез изплащане на дневни и/или пътни разходи, при възможности в рамките на 
делегирания бюджет. 

7.3. При наличие на изявено желание от определен преподавател за участие в квалификационен курс, семинар, 

конференция и др. на собствени разноски и съгласувано с директора на училището, дори и в учебно време, да му 

се предоставя тази възможност. 

8. МОНИТОРИНГ 

Контролът по изпълнение на плана за квалификационна дейност ще се осъществява от директора. 
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