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ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

ВЪТРЕШНШШСТИТУЦПОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ 

за учебната 2020/2021 година 

приети от ПедагогичесКU!I съвет с Пpornokoл Ni! ....... .. от 31.08.2020г. 

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тоз11 документ опредеШ! nравилата :щ организи.рането и провеждането на 

вътрешноинсти:туциона."Iната ква.'IНфикаuня през учебната 202012021 година. 

2.ПРАВИЛА ЗА ОРГ АПИЗИР АПЕ ТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОПАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯТА 

2.l.Вътрешноинстиrуционалната квалификация се провежда по !Шан за 
ква.rшфшШЦ11ОННа дейносr в училището. 

2.2.Планьт за квалификациоина дейност е час от rоДШIIНия nлан и се 
приема на заседание на педагогическия съвет след съгласуване с 
nредседателите на синдикалните организации. 

2.3.В плана з а  квалификационна дейност се включват теми за вътрешна 
квалификационна дейвост с общ брой часове, най-малко 16 академични часа, 
във връзка с чл. 47, т.2 от Наредба Ng 15 от 22.07.2019г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите 11 дpyrnre nедагогически 
сnецшuшсти. 

2.4.В плана за квалификационна дейвост се посочват темите за 
вътрешноинституциопалните квалификации, броя академични часа, 
уча_стНИЦИiе, мястото на провеждане и оповорника за nровеждането. 

2.5.Най-късно до 10 дпи преди провеждане на вътрешната 
квалификация отговорникът no провеждането, след съгласуване с директора 
изготвя финансова справка за пеобходимиrе средства за провеждане на 
КI>алификацията и поставя на общодостъпно място в учшшщето покана до 
педагогическите специалисш за участие в организираната кваш�фикация с 
фиксирани точни дата, място, тема, ръководител и часове за провеждане. 

2.6.Преди датата на nровеждане на квалификацията, отговорникът по 

провеждането подготвя присъствен списък, в който да се вШ!wат трите имена.. 

длъжноспа и JШЧен подiiИс на всеки ууастник в квалификацията. Списъкът 
' 



СЪi-\ЪрЖа и .3адължителна информация за тема, дата, място и часове J'\a 

провеждане на формата. 

3.ПРАВИЛА ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ВЪ ТРЕШНОИJIСТИТУЦИОНАЛНАТА 

КВАJПIФИКАЦИЯТА 

З.l.За всяка от проведените вътреШl!оинсmтуциаонаmш кваnификашrn 

оттоворникът попълва Карта за отчитане на вътрешноинститупиона;шата 
квалификация за учебната 2020/2021 година (Приложение N2З) в срок до три 
дни след приюnочване на дейноспа и я предава на директора за заверка. 

3.2.Към картата се предава и пакет от следните докумеН'Щ конго 
удостоверяват провеждаыето на ква:::шфикацията: 

• копие от поканата до педагогич:еските специа.'Шсти за участие 11 

организираната квалификация; 
• попълнен присъствен сnисък no т. 2.6. с данните на участниците; 
• ксерокопие на рабОТНllте материали от квалификацията на хартиен 

носител; 

• фииансщщ справка (при изразходени средства) 

З.З.Картите за отчитане на вътрешноин.:Iитуционаmiата кваnифакиця за 
учебната 2020/2021 rоДIШа и съответните накеm по т. 3.2 се съхраняват в 
класьор за вътрешна квадификация (за ВСШ(О учебна година има отдешш 

папка/класьор) в кабинета на .д11ректора. 
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Потвърдил верпосп·а на вписаните данни: ....................... . Дата: .................. .. 

Директор на 
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