I. Общ брой на педагогическите специалисти в училището по длъжности:
1. Директор
2. Заместник-директор по учебна дейност
3. Учители – 26 бр.
II. Цели и приоритети:
1. Актуализиране и усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности, което
осигурява съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на
педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната,
общинската и училищната политика.
2. Реализирането на политиката на училището за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на
учениците, за тяхната подкрепа и консултиране.
3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическите специалисти в съответствие с професионалния
профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му
израстване и кариерното му развитие.
4. Споделяне на опит и добри практики.
III. Потребности. използвани методи за определяне на потребностите:
1. Извършване на действителен анализ на потребностите на педагогическите кадри от квалификация чрез използване на
подход за идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти – напр. чрез анкети, въпросници и др.
2. Съобразяване с дадени препоръки от контролните органи, а в перспектива и като резултат от атестирането на
педагогическите специалисти или от инспектирането.

IV. Квалификационни дейности за учебната 2018/2019 година:
1.

№

Вътрешноинституционална квалификационна дейност:

Тема

1.

Работа с документация

2.

Работа с електронен дневник

3.

5.

Смислено внедряване на
технологиите в час
S-cience
T-ehnology
E-ngineering
M-athematics
Справяне с агресията

6.

Професионално прегряване

7.

Интерактивни методи на работа

8.

Онлайн приложения за работа в
клас

4.

Обучителна
организация

Школо.бг

Юнити академия

Семинар
2 ч.
Уебинар
2 ч.
Семинар
2 ч.
Семинар
2 ч.

28

График за
провеждане
/месец/
до 14.09.2018 г.

28

до 14.09.2018 г.

28

м. ноември

28

м. декември

Тренинг
2 ч.
Тренинг
2 ч.
Тренинг
2 ч.
Тренинг
2 ч.

28

м. януари

28

м. февруари

28

м. март

28

м. април

Вид квалификация
Брой часове

Бр. участници
(имена, длъжност)

Начин на
финансиране

От бюджета
на училището
От бюджета
на училището

2. Квалификация за придобиване на квалификационни кредити по програми на организация:

№

Тема

Обучителна
организация

Вид квалификация
Брой часове

Бр. участници
(имена, длъжност)

(попълва се след проучване на желанията на педагогическите специалисти)

График за
провеждане
/месец/

Начин на
финансиране

3.

Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО, МОН и общините:

№

Тема

Обучителна
организация

Вид квалификация
Брой часове

Бр. участници
(имена, длъжност)

График за
провеждане
/месец/

Начин на
финансиране

(попълва се след съгласуване с плана за квалификационна дейност на РУО)
V. Очаквани резултати:
1. Усъвършенстване на педагогическата дейност на учителите;
2. Повишаване интереса на учениците към ученето и подобряване на уменията за прилагане на наученото в практиката/живота;
3. Подобряване на качеството на образователно-възпитателния процес.
VI. Планиране на финансовите средства за квалификация в бюджета на училището:
Планът за квалификация не би бил осъществим, ако не е налице финансовото му обезпечаване. Добра предпоставка за
целенасочена и ефективна квалификационна дейност е ясната представа за средствата, които могат да бъдат изразходвани с такава
насоченост.
Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. За учебната 2018/2019 учебна година
са определени 1,2 % от утвърдените годишни средства за работна заплата на педагогическия персонал от училището, съгласно чл. 35 от
Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 11.06.2018 г.
VII. Контрол по изпълнение на плана:
Директорът на образователната институция възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационната дейност, както
следва:

• В частта извънучилищна квалификация – Директор

• В частта вътрешноучилищна квалификация – ЗДУД
• В частта финансиране на квалификацията – Главен счетоводител
VIII. Отчет на проведените квалификационни форми:
1. Училищен регламент относно документацията от проведени вътрешноинституционални квалификационни дейности:
 Портфолио на проведената вътрешноинституционална квалификационна форма:
 покана/съобщение/уведомление до педагогическите специалисти за участие в организираната квалификация с фиксирани
точни дата, място, тема, ръководител и часове на провеждане;
 присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник в квалификацията, независимо от ролята
му в конкретната форма. Списъкът съдържа и задължителна информация за тема, дата, място и часове на провеждане на
формата;
 ксерокопие на работните материали от квалификацията на хартиен носител и/или на електронен носител;
 финансова справка при изразходените средства за проведената форма – за размножаване на обучителни материали на
хартиен носител и/или CD, флумастери, флипчарт и други административни разходи;
 брой участници;
 място, където се съхранява пакетът документация от проведената квалификация;
 ръководител/отговорник за провеждането на квалификационната форма;
 Карта за отчитане на вътрешноинституционална квалификация за учебната 2018 / 2019 година /Приложение № 2/:








№ по ред;
тема на квалификационната форма/наименование на програмата за обучение;
организационна форма на предлаганата квалификация;
дата и място на провеждане;
продължителност на провеждане в астрономически часове и минути, брой академични часа;
удостоверяващ документ – вид, регистрационен номер, дата на издаване;
брой присъдени кредити /при наличие на такива/.

Картата за отчитане на вътрешноинституционална квалификация се представя от всеки участвал педагогически специалист.

2. Училищен регламент относно документацията от проведени външноинституционални квалификационни дейности:
 Карта за отчитане на външноинституционална квалификация за учебната 2018 / 2019 година /Приложение № 3/:











№ по ред;
тема на квалификационната форма/наименование на програмата за обучение;
организационна форма на предлаганата квалификация;
дата и място на провеждане;
продължителност на провеждане в астрономически часове и минути, брой академични часа;
обучаваща организация;
организатор на квалификационната форма;
финансиращ орган или институция;
удостоверяващ документ – вид, регистрационен номер, дата на издаване;
брой присъдени кредити;

Картата за отчитане на външноинституционална квалификация се представя от всеки участвал педагогически специалист.
IX. Заключителни разпоредби:
1. Настоящият план за квалификационната дейност на педагогическите специалисти може да бъде актуализиран и/или
допълван при необходимост по време на учебната 2018/2019 година.
2. Неразделна част от Плана представлява Приложение № 1 към него – Правила за участие на педагогическите специалисти от
СУ „Панайот Волов” в квалификационна дейност с включен механизъм за финансова подкрепа.
3. Документацията, свързана с цялостната дейност по квалификацията на педагогическите специалисти от училището, се
съхранява в заместник-дирекцията, като копие от настоящия план е поставен на таблото в учителската стая.

Приложение № 1

7100 гр. Бяла, обл. Русе, ул. “Цар Освободител” № 59, тел. 0817/7 30 07, тел/факс 0817/7 22 34,
e-mail: sou_bqla@abv.bg

Утвърдил:
АЛБЕНА КИРОВА
Директор на СУ „П. Волов”- гр. Бяла

ПРАВИЛА
ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ”
В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ С ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Този документ определя правилата за участие на персонала в квалификационната дейност и включва механизъм за
финансова подкрепа на участниците.
1.2. Вътрешните правила целят осигуряване на прозрачност на постигнатите резултати през учебната 2017/2018 година и
включват:
1.2.1. Изграждане на система за квалификация на педагогическите кадри на основата на план за квалификация, приеман
ежегодно в началото на учебната година от Педагогическия съвет.
1.2.2. Постигане на по-високо качество на педагогическия труд и по-високи резултати в учебната работа.
1.2.3. Определяне на начина, реда и финансирането на професионалната квалификация на персонала.
1.3. Вътрешните правила определят правото на педагогическия персонал на СУ „П. Волов”, гр. Бяла, да получава информация
за възможностите за повишаване на образованието и професионалната си квалификация.
1.4. 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:
1. Директор;
2. ЗДУД;
3. Учители;
ІІІ. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА
ПЕРСОНАЛА:
1. Планиране, организиране на обучението.
2. Адекватност на обучението - планиране и реализиране на обучение, отговарящо на потребностите за осъществяване на
качествена преподавателска дейност .
3. Актуалност на обучението.
4. Обвързаност на обучението с оценката на изпълнението, с професионалното развитие и осигуряването на приемственост .
5. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата длъжност.
6. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните
възможности и интереси на служителите.

7. Ефективност на обучението - резултатите от обучението да допринасят за повишаване на качеството на дейността на
учителите. За целта е необходимо измерването на резултатите, което е задължение на работната група по обучение.
ІV. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анализ на кадровия потенциал.
Проучване на потребностите от обучение и квалификация.
Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.
Планиране на обучението.
Финансово осигуряване на процеса на обучението.
Организиране и провеждане на обучението.
Анализ и оценка на ефективността от обучението.

V. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:
1. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на СУ ”П. Волов” 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 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. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които работят в училището.
4. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията:
а/ по собствено желание;
б/ по препоръка на директора на училището;
в/ по препоръка на експерти от РУО и МОН.
5. 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.
6. 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.
7. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически кадри, които:
а/ са новопостъпили в системата на образованието;
б/ преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови образователни изисквания;
в/ заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета;
г/ преминават на нова педагогическа длъжност;
д/ заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от три учебни
години.
8. Всички желаещи да участват в квалификационната форма учители изразяват писмено желанието си с писмо до директора
на училището, съдържащо:
 тема на квалификационната дейност;
 продължителност на обучението;
 програма на обучението;
 финансова част;
 мотиви за участието;
 очаквани резултати.
9. При равни условия с предимство се ползва педагогическите специалист с по-малко обучения през последната година.
VІ. 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.

VІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:
Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. За учебната 2018/2019 учебна
година са определени 1,2 % от утвърдените годишни средства за работна заплата на педагогическия персонал от училището, съгласно
чл. 35 от Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 11.06.2018 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 § 10 – 14 „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.
Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището.
Разходите се заплащат срещу представена фактура.
При ограничения (финансови, брой места и други) ръководството на училището заедно с председателите на МО 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 образователни процес;
- индивидуалните професионални потребности на преподавателя;
- препоръки на експерти от РУО;
- брой участия в квалификации през последните години.
Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовият лимит за квалификация в
училището, директорът може да определи средствата за съфинансиране да са с лично участие на служителя.
Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално -квалификационна степен се заплащат от учителите.
IX. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО:
Осъществява се въз основа на показателите за ефективност на обучението и квалификацията .
Разработването на системата от показатели за ефективност на обучението следва да се осъществи от работната група по
обучение в няколко направления:
1. Количествени показатели – има се предвид относителния брой служители, преминали различните форми на обучение от общия
брой на служителите за периода; взема се предвид и продължителността на обученията през периода.

2. Качествени показатели - взема се предвид степента на удовлетвореност на обучаваните, въз основа на оценките от формулярите
за обратна връзка, както и приложимостта на резултатите от обучението в практическата дейност:
- Оценка на реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението.
- Оценка на наученото (промяната в знания, умения, нагласи).
Участниците в обучението до 15 работни дни уведомяват ръководството на училището за съдържанието на квалификационната
форма чрез попълване и предаване на карта за проведена квалификационна дейност /Приложение № 2, Приложение № 3/; подробно
споделят усвоеното съдържание и в МО, в което членуват. При посетени обучения от общ педагогически характер усвоеното
съдържание се презентира пред педагогическата колегия, с цел:
- Оценка на промените в професионална дейност в резултат на участие в обучението.
- Влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището.
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Предложените правила подлежат на актуализиране и/или допълване по всяко време през настоящата учебна година.
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