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I. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
ЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД

През изминалата учебна 2016 -  2017 година кадровия потенциал на педагогическите 
специалисти в ОУ „Максим Горки” беше с необходимото образование и 
квалификация.Поради малкия брой часове, по география и икономика в резултат на 
сливането на класовете в прогимназиален етап/ липсва преподавател с нужното 
образование. В училището работят 7 педагогически специалисти ,от които само един с 
II ПКС

През тази учебна година всички педагогически специалисти повишиха своята 
квалификация, като участваха в обучения, семинари, курсове и практикуми насочени 
към усъвършенстване на професионалните умения, постигане на по-високо качество на 
педагогическия труд и по-високи резултати в учебната работа. Планираните 
квалификационни дейности са успешно реализирани.

Квалификационната дейност следва да продължи развитието си. Учениците ни имат 
нужда от добри професионалисти, които имат ясна мотивация за дейността си, 
притежават знания, умения и нагласи за творческа работа и потребност от личностно 
развитие и усъвършенстване, хора с поглед в бъдещето. Необходимо е осигуряване на 
обучения за продължаваща квалификация, насочени към осъвременяване и 
разширяване на ключови компетентности на учителите (чуждоезикови, дигитални, 
иновации и предприемачество и др.).

Дефицитите от квалификация в училището са:

• използване по-ефективно на информационните и комуникационните технологии 
в обучението;

• владеене на модерните и алтернативни практики на преподаване, които 
предполагат учителите да имат основно медиаторна функция;

• модерни методи за оценяване знанията на учениците чрез работа по проекти, 
разработване на интерактивни тестове и използване на on-line тестове.

I. ЦЕЛ(И) И ЗАДАЧИ

I. ЦЕЛИ:

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване 
на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите за модернизиране 
на образованието в контекста на учене през целия живот и кариерно развитие.
2. Проектиране и реализиране на адекватни модели за вътрешна и извънучилищна 
квалификация на учителите, с помощта на които да постигнем по-добро качество на 
преподаване и развием позитивна нагласа към по-нататъшното учене, критично 
мислене и творчеството .
3. Осигуряване на качествено образование, което съчетава училищните и националните 
традиции с европейското измерение и съвременните образователни тенденции
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II. ЗАДАЧИ:
1. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение.
2. Стимулиране на учителите за ефективно използване на съвременни информационни 
и мрежови технологии за повишаване качеството на УВР и въвеждане на иновации в 
образователния процес.
3. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност, на 
взаимно доверие при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.
4. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена 
форма за самоусъвършенстване и създаване на система за съхранение на 
документацията на методическите обединения.
5. Преодоляване на затвореността и изолацията на учителите единствено в рамките на 
училищната информация и създаване на контакти с други структури на 
образователната система.
7. Умело използване на механизми за мотивиране кариерното развитие на учителите.
8. 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.
9. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на 
професионалните изяви на учителите.
10. Да се подобри екипната работа в училище като се създадат условия за осигуряване 
на обратна връзка, анализ и оценка на постиженията и неуспехите в колектива, както и 
достигане до съвместно решение при наличието на трудности и проблеми.

II. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

1. Използване по-ефективно на информационните и комуникационните технологии в 
обучението;

Целева група: всички учители

2.Владеене на модерните и алтернативни практики на преподаване, които предполагат 
учителите да имат основно медиаторна функция;

Целева група: всички учители

3. Модерни методи за оценяване знанията на учениците чрез работа по проекти, 
разработване на интерактивни тестове и използване на on-line тестове.

Целева група: учители прогимназиален етап

III. ФИНАНСИРАНЕ

Квалификационната дейност се финансира от бюджета на училището. За календарната 
2017 година са определени 0,8% от утвърдените средства по §1 „Фонд работна 
заплата” от бюджета на училището, съгласно чл. 33 от КТД и е в размер на лева. При 
осъществяване на вътрешноквалификационната дейност от външни лектории, 
възнагражденията се изплащат на база сключени граждански договори с тях. Всички 
плащания се извършват след разрешение на главния счетоводител и директора на 
училището за възможността на финансиране и спазване на приетите правила за участие
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на персонала в квалификационна дейност с включен мехавизъм за финансова 
подкрепа. За периода от 01.01.2017 год. до 01.07.2016 год. са изразходвани ,00 лева.

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Мотиви за избор на посочените форми -  усвояване на съвременни дидактически 
и социализиращи технологии, ориентиране към идеята за непрекъснато учене; 
стимулиране учителя да бъде компетентен в сферата на демократично гражданство; 
търсене на нетрадиционни и иновационни педагогически технологии за ангажиране на 
конкретния ученик в клас. Тези мотиви са съобразени и с чл.223, ал.2 он ЗПУО.и 
Очакваните резултати след осъществяването на планираните дейности са:

•У Повишаване качеството на учебния процес.
•У Личностно и професионално израстване.
У Реална самооценка и възможност за документиране на личностно и 

професионално израстване.
У Развитие на професионалните нагласи и ценности.
У Уеднаквяване на изискванията и критериите за проверка на знанията и 

уменията на учениците по различните учебни предмети.
У Осъществяване на междупредметни връзки.

V. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ
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ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ
Вътрешноучилищна квалификационна дейност Извънучилищна квалификационна дейност

Форма 
(семинар, 

тренинг и др.)

Тема Време на 
провеждане

Целеваа
група
(брой)

Форма 
(семинар, 
тренинг и

др.)

Органи
затор

Тема Време на 
провежда 
не

Целева
група
(брой)

Финан
сиране

Работна
среща

Разработване
на планове за дейността на 

методичните обединения.

септември 
2016 г.

2 Квалифи
кацио
нен
курс

Външни
лектори

„Разработване и 
управление на 
образователни 
проекти в класната 
стая”

Ноември 
2017 г.

7 От
бюдже 
та на 
учили 
щето

Работна
среща

Своевременно информиране за 
промените в нормативните 
документи

септември 
2016 г.

7 Квалифи
кацио
нен
курс

Външни
лектори

Учителското 
портфолио -  средство 
за самооценка на 
собствения 
познавателен и 
творчески труд, както 
и възможност за 
документиране на 
личностното 
израстване и 
професионално 
развитие.

Март 
2017 г.

7 От
бюдже 
та на 
учили 
щето

Работни
срещи

Приемственост между начална 
и прогимназиална училищна 
степен

Септември 
2016 г. 
май2017г.

7 Квалифи
кацио

нен
курс

Външни
лектори

Придобиване на ПКС Септемв 
ри2016 -  
септемв 
ри 2017

7 Собств
ени

средст
ва

Педагогиче 
ски семинар

„Ефективната родителска 
среща”

Октомври 
2016 г.

7

семинар „Мотивиране на учебната 
дейност чрез използването на

Ноември 
2016 г.

7
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ИКТ”
Практикум 
Наблюдение 
на открити 
уроци

“Дни на отворени врати” Декември 
2016 г.- 
Март 
2017г.

7

Тематични 
педагогичес 
ки съвети

Запознаване с образователните 
новости и анализ на добрите 
практики.

Септем 
ври 2016 - 
Май 2017

7

Методиче
ска
конферен
ция

“Форми на индивидуална и 
групова работа с учениците при 
подготовката им”
„ Оценяване знанията на 
учениците”

Декември 
2016 г.

7

Практикум 
Педагогичес 
ки конс.

„Препоръчителни 
преподавателски стратегии при 
работа с изоставащи ученици”.

Януари 
2017 г.

7

Семинар
тренинг

Модерни методи за оценяване 
знанията на учениците чрез 
работа по проекти, 
разработване на интерактивни 
тестове и използване на on-line
тестове.

Февруари 
2017 г.

4

Дискусия. 
Прилагане 
на добри 
педаг. 
практики

Междупредметни връзки в 
процеса на обучението

Март 
2017 г.

7
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Приложение: 1

ПРАВИЛА
ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ С 

ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Педагогическият и непедагогическия персонал има право да повишава 

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

2. Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за 
повишаване на квалификацията се договарят между училището и обучаващата 
институция.

II. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:
1. Педагогически персонал.

III. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ОБУЧЕНИЕ И 
ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА:

1. Адекватност на обучението.
2. Актуалност на обучението.
3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.
4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от 

заеманата длъжност.
5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с 

личните възможности и интереси на служителите.
6. Ефективност на обучението -  резултатите от обучението да допринасят за 

повишаване на качеството на дейността на служителите.

IV. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:
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.
5. Финансово осигуряване на процеса на обучението.
6. Организиране и провеждане на обучението.
7. Анализ и оценка на ефективността от обучението.

V. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 
КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:

1. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно 
равнище се осъществява по План за квалификационната дейност на училището, 
който се изготвя в началото на всяка учебна година и се приема на заседание на 
ПС.

2. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за
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цел:
а/ да осигури съответствие между социалната практика, потребностите 

на образователната система и равнището на професионалната компетентност 
на педагогическите кадри;

б/ да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на 
педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие.

3. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се 
реализира със съдействието на РУО, университети, колежи, квалификационни 
институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, 
участие в проекти и програми за квалификационни дейности.

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

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

а/ по собствено желание;
б/ по препоръка на работодателя;
в/ по препоръка на експерти от РУО и МОН.

6. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията 
(трудовоправни, финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и 
директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие с 
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

7. 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 кадри, които:

а/ преподават по учебни предмети или направления, за които са 
въведени нови държавни образователни изисквания;

б/ заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на 
народната просвета;

в/ преминават на нова педагогическа длъжност;
г/ заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж 

по специалността за повече от три учебни години.
9. Всички желаещи да участват в квалификационната форма учители пишат 

мотивационно писмо до директора на училището, съдържащо:
■У тема на квалификационната дейност;
■У продължителност на обучението;
У програма на обучението;
У финансова част;
У мотиви за участието;
У очаквани резултати.
10. При равни условия с предимство се ползва педагогически специалист с 

по-малко обучения през последната година
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VI. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА 
УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:

1. Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни 
степени, имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на 
училищно равнище.

2. На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни 
степени, се признава по-високо професионално равнище при оценяването и 
заплащането на труда по ред, определен от МОН.

3. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез 
подходящи отличия.

4. Възможност за кариерното развитие.
5. Диференцирано заплащане за по-високо образование и квалификация.
6. Допълнително заплащане на придобилите ПКС.

VII. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:

1. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета 
на училището. За учебната 2016/2017 учебна година са определени 1% от утвърдените 
средства по §1 „Фонд работна заплата” от бюджета на училището, съгласно чл. 35 от 
Отрасловото споразумение в системата на образованието от 19.06.2016 г.

При осъществяване на вътрешноквалификационната дейност:
- чрез покана на външни лектори средствата се залагат в § 02 -  00 за 

изплащане на възнаграждения по извън трудови правоотношения. Възнагражденията се 
изплащат на база сключени граждански договори с външни лектори.

- Закупуването на методическа литература, мултимедийни продукти, 
абониране за периодични научно -  методически издания по съответните дисциплини се 
извършва по § 1 0 - 1 4  „Учебни и научно -  изследователски разходи” срещу 
представяне на фактура.

Всички плащания се извършват след резолюция на главния счетоводител и 
директора на училището за възможността на финансиране.

2. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се 
осигурява в рамките на бюджета на училището в параграф «Външни услуги» като 
разходи за квалификация и преквалификация на персонала, от собствени приходи, 
дарения, средства от проекти и програми за квалификационна дейност, средства от 
училищното настоятелство и др. Разходите се заплащат срещу представена фактура.

3. При ограничения (финансови, брой места и други) ръководството на 
училището заедно с председателя на комисията по квалификационна дейност 
преценяват, кои от изявилите желание учители да бъдат включени в съответното 
обучение, като се взема предвид:

- методическа потребност от допълнителна квалификация;
- показани резултати на преподавателите в образователно -  възпитателния
процес (индивидуалните карти за оценка на учителя);
- индивидуалните професионални потребности на преподавателя;
- препоръки на експерти от РУО;
- брой участия в квалификации през последните години.

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител 
надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, директорът определя 
средствата за съфинансиране с лично участие на служителя.
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5. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално - 
квалификационна степен се заплащат от учителите.

IX. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО

- Оценка на реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението.
- Оценка на наученото (промяната в знания, умения, нагласи).

Участниците в обучението с доклад уведомяват ръководството на училището за 
съдържанието на квалификационната форма; подробно споделят усвоеното 
съдържание. При посетени обучения от общ педагогически характер усвоеното 
съдържание се презентира пред педагогическата колегия.

- Оценка на промените в професионална дейност в резултат на участие в 
обучението.

- Влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището.

Вътрешните правила за организация на квалификационната дейност в ОУ „Максим 
Горки” , с.Чифлик са приети на заседание на Педагогически съвет от г., с Протокол № .
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