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І. ЦЕЛИ  

 

1. Поддърваща мотивация за личностно развитие и професионално самоусъвършенстване на учителите и 

повишаване на научната, педагогическата и методическата им подготовка съобразно европейските принципи за 

„Учене през целия живот” . 

2. Усъвършенстване на професионалните умения на учителите в контекста на актуалните добри практики и 

приоритети в образованието по отношение съвместната работа със Софийския Университет „Климент Охридски“ и 

Институт Конфуций.  

3. Стимулиране на учителите за кариерно развитие, с цел повишаване качеството и ефективността на 

образователно-възпитателния процес съгласно училищните приоритети и учебно-възпитателна работа. 

4. Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности – осъвременяване, задълбочаване и развитие на 

придобития опит на по-високо равнище.  

5. Придобиване и усъвършенстване на умения за реализиране на ИКТ в обучението.  

6. Оказване на методическа подкрепа на новоназначени и млади учители чрез използване и развитие на 

психологически техники за работа в екип. 

7. Обмен на добри практики и начините за тяхното прилагане и ежедневно използване с преподавателите – 

чужденци, работещи в училището. 

8. Придобиване на умения за представяне по достъпен начин на добри практики и постижения на другите учители. 

 

 

 

 

 

 



ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1. Разработване на система за квалификационна дейност и кариерно израстване в училище.  

2. Прилагане на нови и иновативни технологии за представяне на учебното съдържание и постигане на оптимални 

резултати.  

3. Обучение на работното място, свързано с усъвършенстване на методическите и научни компетентности на 

учителите.  

4. Стимулиране на мотивацията на учениците чрез въвеждане на нови форми на обучение, изпитване и комуникация. 

5. Усъвършенстване на уменията и компетентностите за оценяване постиженията на учениците.  

6. Стимулиране на учителите към самоподготовка, усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез 

обмяна на педагогически опит. 

7. Допълнителна квалификация на учителите за изграждане на умения за работа по проекти и програми в системата 

на образованието.  

8. Привличане и активно участие в живота на училището на местната общественост и родителите.  

 

 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  

 

Въвеждаща квалификация Продължаваща квалификация 

Тема 

Форма 

/семинар, 

обучение, 

тренинг, др./ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой/ 
Тема 

Форма 

/семинар, 

обучение, 

тренинг, др./ 

Време на 

провеждане 

Целева 

група 

/брой/ 

Брой 

академични 

часове 

„Философията на 

ЧСУ „Евлоги и 

Христо Георгиеви“ 

семинар Септември 

 

Всички 

учители 

 

„Философията на 

ЧСУ „Евлоги и 

дискусии Януари  Всички 

учители  

 

2 



- практическо 

приложение. 

Споделяне на опит от 

участия в обучителни 

семинари в България 

и Китай и др. 

Христо 

Георгиеви“ 

- практическо 

приложение. 

Споделяне на 

опит от участия в 

обучителни 

семинари в 

България и 

Китай и др. 

Нормативната уредба 

за функциите на 

учителя  

семинар Септември 

 

Всички 

учители 
Стилове на 

преподаване 

тренинг текущо Всички 

учители  

 

2 

Обратната връзка – 

коректив за 

педагогическата 

дейност 

тренинг Септември 

 

Всички 

учители 
Организация на 

родителските 

срещи 

семинар текущо Всички 

учители  

 

2 

Как да учим 

китайски език 

достъпно и 

интересно? 

обучение текущо Целева група Вълшебствата на 

китайския език 

семинар текущо Целева 

група 
седмично 

Как да проектираме 

урок за интерактивна 

дъска? 

тренинг Октомври 

 

Всички 

учители 
Успешни 

мултимедийни 

практики  

дискусии текущо Всички 

учители  

 

2 

Интерактивни 

методи на 

преподаване в 

начален курс 

тренинг Ноември 

 

Начални 

учители 
Мотивиране чрез 

информационно 

онагледяване 

семинар текущо Всички 

учители  

 

2 

Социално-

психологични 

принципи в 

педагогическата 

практика 

лекция Януари 

 

Всички 

учители 
Учителят – 

ориентиран към 

процеса – 

наставник, 

дискусия текущо Всички 

учители  

 

2 



коучър, 

консултант 

Мотивиращо 

оценяване на 

учениците 

семинар Март 

 

Всички 

учители 
Социални и 

емоционални 

компетентности 

за обективна 

самоценка 

дискусия текущо Всички 

учители  

 

2 

Електронно 

портфолио на 

учениците 

тренинг Април 

 

Класни 

ръководители 
Информации за 

развитието на 

учениците 

дискусия текущо Всички 

учители  

 

2 

 

 
 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 1 от 12.09.2022г. 

 

 

Приложение: Утвърдени Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на участието 

на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията.  

 

 
ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Този документ определя правилата за участие на персонала в квалификационната дейност и включва механизъм и финансова 

подкрепа на участниците. 

Чл. 2. Правилата определят начина, реда и финансирането на професионалната квалификация на персонала. 

Чл. 3. Педагогическият и непедагогическият персонал на ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви”, гр. София има право да повишава – 

образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на образованието и 

професионалната си квалификация. 

Чл. 4. Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване на квалификацията се договарят между директора на 

училището и обучаващата институция. 



 

ІІ. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

Чл. 5. Участниците в квалификационната дейност са: 

1. педагогическият персонал; 

2. непедагогическият персонал 

 

ІІІ. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ 

Чл. 6. Квалификационната дейност да отговаря на следните изисквания: 

1. да е адекватна и актуална; 

2. да е обвързана с професионалното и кариерното развитие на квалифициращият се; 

3. да осигурява равен достъп до квалификация на персонала в зависимост от заеманата длъжност; 

4. да е индивидуализирана – предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните възможности и интерси на служителите. 

5. да е ефективна – резултатите от обучението да допринасят за повишаване на качеството на дейността на служителите. 

 

ІV. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

Чл. 7. Етапите през които преминава реализацията на квалификационната дейност са: 

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 или квалификацията; 

5. организиране и провеждане на обучението или квалификацията; 

6. анализ и оценка на ефективността на обучението или квалификацията; 

 

V. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

Чл. 8   Комисия по квалификационната дейност (ККД), в състав: 

1. Председател – заместник-директор по учебната дейност;  

2. Членове – председателите на методичните обединения. 

Чл. 9 Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищното равнище се осъществява по План за квалификационната 

дейност на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година от ККД, съгласува се с Директора и се приема на заседание 

на ПС. 

 

 

Чл. 10 Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел: 



1. да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност 

на педагогическите кадри; 

2. да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното професионално 

развитие. 

Чл. 11 Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със съдействието на РУО София- град, 

университети, колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в 

проекти и програми за квалификационни дейности. 

Чл. 12 Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които работят в училището. 

Чл. 13 Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията: 

1. по собствено желание; 

2. по препоръка на ККД; 

3. по препоръка на училищното ръководство; 

4. по препоръка на експерти от РУО София-град и МОН. 

Чл.14 Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между 

педагогическия персонал и директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие със Закона за предучилищно 

и училищно образование. 

Чл. 15 Участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени за сметка на част от редовния платен 

годишен отпуск за съответната година. 

Чл. 16 Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически кадри, които: 

1. преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни образователни стандарти; 

2. заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета; 

3. преминават на нова педагогическа длъжност; 

4. заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от три учебни години; 

5. предходната учебна година не са посещавали такава квалификация. 

Чл. 17 Приоритетно се осигурява на председателя на УКБДП на всеки 4 години участие в курс по БДП. 

Чл. 18 Приоритетно се осигурява на всеки 2 години на представител на Комитета по условия на труд, курс на тази тематика. 

Чл. 19 Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, имат право да ръководят дейности за повишаване 

на квалификацията на училищно равнище. 

 

VІ. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

Чл. 20 Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава 

информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация. 



Чл. 21 Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО в София-град, университети, колежи, квалификационни 

институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми, за квалификационни 

дейности. 

Чл. 22 Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и квалификацията си: 

1. по собствено желание 

2. по препоръка н аучилищното ръководство 

3. по препоръка на експерти от съответната област 

Чл. 23 Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между 

непедагогическите кадри и директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда 

Чл. 24 Приоритетно се одигурява н авсеки 2 години на представителя на Комитета по условия на труд, курс н атази тематика. 

Чл. 25 Осъществяването на обучителните курсове с вътрешноквалификационен характер да става по предложение на ККД и съгласувано 

с директора на училището. 

Чл. 26 Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. 

Чл. 27 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. 

Чл. 28 Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовият лимит за квалификация в 

училището, финансирането става с лично участие на служителя. 

Чл. 29 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. 

Чл. 30 Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-квалификационна степен се заплащат от учителите. 

 

 VII. ОТЧИТАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ  

 
                                                                 КАРТА 

                    за отчитане на вътрешноинституционална квалификация 

                                              за учебната 2022 / 2023 година 

 

Тема на 

квалификационната 

форма / наименование 

на програмата за 

обучение 

 



Организационна форма 

на предлаганата 

квалификация 

 

Дата на провеждане  

Място на провеждане В училище. 

Време на провеждане в 

академични часове и 

минути 

Начален час: 

Краен час:  

Общо времетраене на формата:  

Работни материали □Компютърна презентация 

□Писмена разработка 

□ Работни листове 

□ Дидактически материали 

Други:  

Ръководител / 

отговорник за 

провеждането на 

квалификационната 

форма 

 

Участници – общ брой:  

 

Потвърдил верността на вписаните данни: ……………………  Дата:…….............. 
      (подпис и печат) 

 

ДИРЕКТОР:  

         /Олга Ялъмова/ 


