
130. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА” 

Гр. София, район Подуяне 
ул. Константин Фотинов № 118, тел./факс: 02/847-04-95, ел. поща: coy130@abv.bg 

 

 

1 

 

 

 

 

          УТВЪРЖДАВАМ: 

            ДИРЕКТОР: 

             /Елена Младенова/

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН 

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

 

 

 

ЗA УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА” 

Гр. София, район Подуяне 
ул. Константин Фотинов № 118, тел./факс: 02/847-04-95, ел. поща: coy130@abv.bg 

 

 

2 

 

І. ЦЕЛИ  

Осигуряване на качество в квалификационната дейност, ориентирана към пазара 

на труда. Осигуряване на възможност за непрекъснато повишаване квалификацията в 

контекста на учене през целия живот и кариерно развитие; 

Разработване на система за наблюдение, анализ и оценка на развитието и 

реализацията на учителите, преподавателите и управленския състав за установяване 

потребностите от квалификация; 

Създаване на условия за прозрачност и обществена подкрепа на 

квалификационната дейност. 

Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист 

е насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на 

образователните им резултати. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с 

динамиката на общественото развитие - осъвременяване, задълбочаване и развитие на 

придобития опит на по-високо равнище 

Да се формират  умения за разработване на проекти за усвояване на национални 

и европейски фондове; 

Да се проучат и обсъдят с цел прилагането им в  училище добри образователни и 

квалификационни практики и програми на регионално, национално и международно 

равнище. 

Създаване на условия за поддържане и усъвършенстване на квалификацията на 

педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие. 

Да се усъвършенстват организацията и методиката на преподаване с цел 

стимулиране професионалните изяви на учителите. 
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ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  

 

 
Вътрешноучилищна квалификационна дейност 

Форма 

(семинар, тренинг и 

др.) 

Тема  Време на 

провеждане 

Целева група 

(брой) 

практикум Разработване на план за 

квалификационна дейност 

м. 

септември 

4 

Проблемна група Разработване и приемане на планове за 

дейността на методическите 

обединения 

м. 

септември 

22 

тренинг Обучение на целия педагогически 

екип за работа с електронен дневник 

 

м. 

септември 

22 

тренинг Работа с родители на ученици в риск 

от отпадане от училище, съгласно 

механизъм за предотвратяване на 

отпадането на ученици. 

 

м. 

октомври 

15 

семинар Работа с иновативни методи за 

възпитаване на толерантност на 

ученици от начален етап. 

м. 11  5 

тренинг Работа с офис пакет. Работа по 

проекти и визуализиране. 

 

м.12.  20 

тренинг Работа с офис пакет. Работа по 

проекти на ученици. 

м.01.2022 20 

дискусия Спортът и междупредметните връзки. 

Спорта като средство за борба с 

агресията на учениците. 

 

м. 02.2022 20 

дискусия Практическата задача в обучението по 

макроикономика и темата за 

организацията на бизнеса в България. 

 

м. 03.2022 5 

дискусия Междупредметни връзки – 

потенциални общи проекти. 

м.01.2022 15 

дискусия Кариерно ориентиране, запознаване с 

видовете професии като предпоставка 

за избора на ученика в по-нататъшното 

м.03.2022 5 
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му развитие. 

 

тренинг Обмен на добри педагогически 

практики чрез изнасяне на открити 

уроци 

постоянен 20 

 

 
 

Извънучилищна квалификационна дейност 
Форма 

(семинар, 

тренинг и др.) 

Тема Време на 

провеждане 

Целева 

група 

(брой) 

Обучителни 

организации 

практикум Посещения на есенни 

съвещания по отделните учебни 

предмети 

По график 22 РУО – София-

град 

 

семинар, 

тренинг,прак

тикум, 

обучение 

Теми по Плана за 

квалификация на РУО – 

София-град 

По 

предложени 

дати 

Педагоги

чески 

специалис

ти 

съгласно 

информацията 

курс Иновативности интерактивност. 

Приложение на интерактивните 

методи в съвременния 

образователен 
процес. 

По 

предложени 

дати 

Педагоги

чески 

специалис

ти 

Обучителни 

организации, 

ВУЗ 

курс Формиране на ключови 

компетентности у  учениците 

чрез интердисциплинарно 
обучение. 

По 

предложени 

дати 

Педагоги

чески 

специалис

ти 

Обучителни 

организации, 

ВУЗ 

курс Модели за позитивно 

взаимодействие и превенция 

на 

агресивните прояви на децата 

и учениците. 

По 

предложени 

дати 

Педагоги

чески 

специалис

ти 

Обучителни 

организации, 

ВУЗ 

 
курс 

Облачните технологии в 

помощ на учителя. 

По 

предложени 

дати 

Педагоги

чески 

специалис

ти 

Обучителни 

организации, 

ВУЗ 

курс Обучение за новозначени 

класни ръководители по БДП 

По 

предложени 

дати 

Педагоги

чески 

специалис

ти 

Обучителни 

организации, 

ВУЗ 

 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 

19/14.09.2021 г.  
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Приложение:  

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за 

финансова подкрепа.  

1. Квалификационната дейност в училище се ръководи от директора, главните 

учители и председателите на методическите обединения. 

2. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно равнище 

се осъществява по Плана за квалификационната дейност на училището, който се 

изготвя в началото на всяка учебна година и се приема на заседание на ПС. 

3. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел: 

- да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и 

разнището на професионалната компетентност на педагогическите специалисти. 

- Да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на 

педагогическите специалисти. 

4. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира 

със съдействието на РУО – София–град, университети, колежи, 

квалификационни институции, неправителствени организации, участие в 

проекти и програми за квалификационни дейности. 

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

специалисти, които работят в училището. 

6. Педагогическите специалисти се включват в организирани форми за повишаване 

на квалификацията по собствено желание, по препоръка на работодателя, по 

препоръка на експерти от РУО София – град и МОН. 

7. Условия за участие във форми за повишаване на квалификацията /трудово-

правни, финансови и др./ се договарят между педагогическите специалисти и 

директора на училището съответствие с Кодекса на труда, ЗПУО и Наредба 15. 

За участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни 

степени директорът на училището осигурява ползването на поисканата от 

учителя част от редовния платен годишен отпуск за съответната година. 

8. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват 

педагогически специалисти, които преподават по учебни предмети или 

направления, за които са въведени нови държавни образователни изисквания, 

заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната 
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просвета, преминават на нова педагогическа длъжност, заемат учителска 

длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от 

три учебни години. 

9. Повишаване на квалификацията се измерва чрез система от квалификационни 

кредити  и се удостоверява с документ. 

10. За всеки период на атестиране педагогическите специалисти са длъжни да 

повишат квалификацията си в не по-малко от 48 академични часа. 

11. Вътрешно училищната квалификация се измерва в академични часове и за нея 

не се присъждат кредити. 

Механизъм за финансова подкрепа 

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка 

календарна година и са в размер на 1,3% от годишния ФРЗ. 

2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета 

на училището. 

3. Финансирането на изънучилищната 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. 

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител 

надвишава финансовия лимит за квалификация в училището, финансирането 

става с личното участие на служителя. 

5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в 

квалификационен курс на собствени разности, след съгласуване с директора 

на училището, да му се предоставя тази възможност. 

6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-

квалификационна степен се заплащат от учителите. 

Предложените правила са приети на заседание на Педагогическия съвет с 

Протокол № 19/14.09.2021 г., утвърдени от директора на училището, подлежат на 

актуализация по всяко време и могат да бъдат променени по писмено предложение на 

всеки член на колектива. 

 

ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА 

Директор на 130. СУ „Стефан Караджа” 


