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I. СТРАТЕГИЯ
Планираните квалификационни дейности на педагогическите специалисти са 

съобразени със стратегията на СУ „Йордан Йовков“ за изграждане на образовани и 
социално ангажирани личности с формирани умения за пълноценна реализация в 
кариерното развитие. Тя проектира бъдещето на училището през следващите години чрез 
оптимизиране на технологиите, методите, средствата и организацията на дейности в 
съответствие с приоритетите за развитие на образованието в Република България и 
принципите на общото Европейско образователно пространство. Създават се условия за 
личностно израстване на учителите чрез формиране на ключови компетентности и 
способности за самостоятелно усъвършенстване. Проектирането и реализирането на 
адекватни модели за квалификация на педагогическите кадри допринася за по-голяма 
гъвкавост на системата и ще повиши качеството на образование.

Организацията и координацията за реализиране на дейностите по плана ще е в 
тясно сътрудничество с Регионално управление на образование -  гр. Русе. Задължително 
условие и партньорството с висшите училища, лицензирани центрове за професионално 
обучение, Департаменти за информация и усъвършенстване на учителите и др.

Във връзка с реализиране на вътрешните квалификационни форми да се 
организират и поддържа на хартиено портфолио всяка реализирана дейност, която от своя 
страна трябва да съдържа: уведомление, покана за провеждане на формата, информация за 
названието, точен час, име и длъжност на обучаващото лице, списък на присъстващите 
учители с личен подпис, справка за финансови разходи и работни материали.

И. ЦЕЛИ НА ПЛАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1. Кариерно развитие на педагогическите специалисти;
2. Усъвършенстване на компетентностите с цел повишаване качеството и 

ефективността на образованието;
3. Осигуряване на качество в квалификационната дейност, ориентирана към пазара 

на труда.
4. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 

създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.
5. Създаване на условия за прозрачност и обществена подкрепа на 

квалификационната дейност.
6. Реализиране на добри образователни и квалификационни проекти от изпълнение 

на съвместни проекти и програми на регионално и национално равнище.

III. КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ И ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Формите за провеждане на квалификационно обучение на педагогическите кадри в 

СУ „Йордан Йовков“ през учебната 2021/2022 година: курсове, семинари и практически 
обучения по следните основни тематични направления:

> Обучение, свързано с въвеждане на новото учебно съдържание в десети клас;
> Усъвършенстване управлението на образователния процес;
> Интерактивни методи на обучени
> Права на детето;
> Гражданско образование в училищата;
> Безопасност на движението;
> Формиране на мотивация за учене през целия живот;
> Превенция на отпадащи ученици от училище;
> Здравно и екологично възпитание: поведение при тероризъм, бедствия и аварии;
> Превенция на деца и ученици в риск;
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> Работа с ученици със специални образователни потребности;
> Работа с електронен дневник

Целеви групи в обхвата на квалификационната дейност:
Дейностите, заложени в плана за квалификация на СУ „Йордан Йовков“ през 

учебната 2021/2022 година са предназначени за:
1. Директор и заместник-директор;
2. Главен учител;
3. Учители от основното и средното образование -  I-XII клас;
4. Ресурсен учител и логопед.

IV. ФИНАНСИРАНЕ
1. Дейностите по реализиране на плана за квалификация на СУ „Йордан Йовков“ 

през учебната 2021/2022 година се осигуряват в рамките на одобрените от бюджета за 
2021 г. средства за квалификация чрез бюджета на Министерство на образованието и 
наука и на училището -  1,2% ФРЗ за 2021/2022 година.

2. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в 
рамките на бюджета на училището.

3. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител 
надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, при желание на 
преподавателя, финансирането става с лични средства.

4. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в 
квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на 
училището, да му се предоставя тази възможност.

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

ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА
Цялостният процес, свързан с квалификацията на педагогическите кадри, ще се 

реализира с участието на следните институции:
Министерство на образованието и науката:

> Министърът на образованието и науката утвърждава плана за квалификация на 
педагогическите кадри и при необходимост прави промени в него;

> Осъществява цялостния контрол по изпълнението на плана;
> Осигурява необходимите средства за финансиране на плана.

Регионално управление на образованието -  гр. Русе
> Участва в организацията, реализацията и координацията на дейностите по плана 

на регионално и местно ниво;
> Съгласува потребностите от квалификация на педагогическите кадри на 

регионално ниво.
Висши училища, департаменти, фондации и други.
Центрове за обучение и квалификация.
Неправителствени организации.
Национални и европейски проекти и програми.

V. ЗАДАЧИ НА ПЛАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1. Планът за квалификационната дейност в училище да бъде неразделна част от 

годишния план на училището;
2. Да се стимулират учителите към обучения за получаване на квалификационни 

кредити и за кариерното им развитие;
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3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност 
при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.

4. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране 
на професионалните изяви на учителите.

5. Вътрешната и външната квалификационна дейност да бъде ориентирана към 
следните аспекти:

S  развитие на училищния екип;
ефективна организация на работата на класните ръководители;

S  комуникация учители-родители;
S  приемственост на учениците от начален към прогимназиален етап;
S  изграждане на имидж на институцията и ритуализацията на училищния

живот;
^  диагностика на уменията на учениците за четене и писане в начален етап;
S  продължаващо интегриране на информационните технологии в

образователния процес.

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПЛАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1. Самоусъвършенстване на педагогическите кадри чрез система за квалификация;
2. Повишаване качеството на обучението по всички изучавани предмети в СУ 

„Йордан Йовков“ -  гр. Русе.
3. Чрез участието на учителите в квалификационните дейности да се изградят 

професионални профили, които да определят необходимите компетентности като 
съвкупност от знания, умения и отношения за кариерното развитие на педагогическите 
специалисти.

VII. 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 от ККД и се приема на заседание на ПС.

2. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:
- да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и 

равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри;
- 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 университети, квалификационни институции и центрове за
продължаващо обучение.

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:

- по собствено желание;
- по препоръка на работодателя и РУО - гр. Русе.

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

- преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови 
учебни програми;

- заемат и преминават на нова педагогическа длъжност;
- заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по 

специалността за повече от три учебни години;
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-при обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет 
този преподавател, който предходната учебна година не е посещавал такъв и има желание 
да участва в такъв квалификационен курс;

- преподавателите, преминали даден квалификационен курс, се задължават да 
разпространят резултатите от квалификационните обучения.

VIII. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА
Директорът възлага контрола на изпълнение на плана за квалификационна дейност, 

както следва:
• В частта вътрешноучилищна квалификация -  на старши учител и комисията по 

КД. Проведения контрол старши учител описва в годишен доклад пред ПС след края на 
учебната година. Регулярно докладват пред ПС за осъществени квалификационни 
дейности, резултати и приоритетите за вътрешна квалификация.

• В частта извънучилищна квалификация -  на ЗД;
• В частта финансиране на квалификацията -  на счетоводителя.

1. Вътрешно училищна квалификация:

№ Тема Форма на 
обучение

Целева
група

Брой
участ
ници

Брой
акад.

часове

Срок 
/период на 
провеждане

Място на 
провеждане

Вътрешно
училищен
обучител

Отговорник
за

провеждане
на

обучението

1. Запознаване на 
педагогическия 
персонал с 
нормативните 
документи за 
организация на 
новата 2021/2022 
учебна година 
съгласно ЗПУО

информаци 
онна среща

учители 42 3 01.09.2021г. 
14.09.2022г.

СУ ..Йордан 
Йовков”

Директор, 
ЗД Св. 
Якимова

Ръководете 
ото на 
училището

2. Работа с
електронен
дневник

обучение учители 42 2 ДО

16.09.2021 г.
СУ „Йордан 
Йовков”

ЗД Св. 
Якимова

Зам.
Директор
УД

3. Информиране на 
педагогическите 
специалисти за 
новости, 
съобщения, 
текущи въпроси за 
квалификацията на 
учителите

беседа учители 42 2 постоянен СУ „Йордан 
Йовков”

Директор
Кр.
Кръстева 
ЗД Св. 
Якимова

Ръководете 
ото на 
училището

4. „Как да 
разпознаваме 
симптомите на 
COVID 19“

лекция учители 42 2 октомври СУ „Йордан 
Йовков”

Външен 
лектор - 
РЗИ

Ръководете 
ото на 
училището
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5. Работа с деца със 
С О П -
индивидуални 
учебни програми и 
държавни 
изисквания

лекция учители 42 2 до
14.09.2021

СУ „Йордан 
Йовков”

Иваничка
Петрова

Иваничка
Петрова,
Миглена
Димитрова

6. Работа с MS Teams Работна
среща

учители 42 3 до края на м. 
октомври

СУ „Йордан 
Йовков”

Фердане
М ехмед
али

Фердане
Мехмедали,
Миглена
Димитрова

8. Как да използваме 
критериални 
матрици за 
оценяване на 
учениците

работилниц 
а

учители 42 2 март СУ „Йордан 
Йовков”

Преслава
Байчева

Преслава
Байчева,
Миглена
Димитрова

2. Извънучилищна квалификация: ще се проведе по графици и теми предложени 
от МОН и други организации работещи по проекти за квалификация за професионалното 
развитие на педагогическите специалисти.


