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РАЗДЕЛ І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА 

СИЛНИ СТРАНИ 

 Осигурен педагогически екип с висок професионализъм, от който с: 

- І-ва ПКС – 1 

- ІІ-ра ПКС – 3 

- ІІІ-та ПКС – 1 

- V-та ПКС - 6 

 Добро равнище на получените знания и изградените умения съобразно с ДОС, 

успешното представяне на външното оценяване и ДЗИ; 

 Действаща училищна система за измерване на резултатите на входно и изходно ниво 

и качеството на професионалното обучение; 

 Прилагане на интерактивни техники и иновации в обучението; 

 Приложение на компютърните технологии в процеса на обучение по различните 

учебни предмети; 

 Консултации и индивидуална работа с учениците и родителите; 

 Използване на разнообразни форми за проверка и контрол на знанията; 

 Формиране на групи за извънкласна дейност по проекти; 

 Успешно изпълнение на училищните програми по здравно и гражданско 

образование и насърчаване и повишаване на грамотността, Участвам и променям; 

 Обучение и интегриране на учениците със СОП; 

 

СЛАБИ СТРАНИ 

 Недостатъчна заинтересованост на учениците към учебния процес и към 

собственото участие в него;  

 Липса на активност от родителите към образованието и възпитанието на техните 

деца; 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

 Използване на съвременни методи на обучение и възпитание; 

 Диференциране на обучението в зависимост от индивидуалните особености; 

 Толерантни взаимоотношения и работа в екип; 

 Дейности в изпълнение на Стратегия за развитие на педагогическите кадри; 

 Привличане на родителската общност. 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура; с умения за 

самостоятелно учение през целия живот; с ярко изразено гражданско съзнание и 

поведение, способни за обществена реализация; с европейско самочувствие и национално 

достойнство. 

 

В И З И Я  Н А  У Ч И Л И Щ Е Т О  

Утвърждаване на гимназията като училище, способно да формира у учениците 

общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. 

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическата колегия и 

обособяването й, като екип от отговорни личности, проявяващи толерантност; Прилагане 

на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП, приложение на компютърни 

технологии; Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно 

взаимодействие със социалната среда, зачитане на гражданските права и отговорности, 

противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. 

 

 

 



 

Главна цел 

 

Постигане на европейско качество на образованието и формиране на 

креативни, социално отговорни и интегрирани в обществото личности. 

 

С Т Р А Т Е Г И И  

1. Използване на ИКТ в обучението по всички предмети. 

2. Повишаване личната квалификация на педагогическата колегия. 

3. Обогатяване творческата дейност на ученици и учители чрез участие в 

разработването на проекти по европейски и национални програми. 

4. Взаимодействие с родителите по въпросите на образованието и професионалната 

реализация на учениците. 

 

ПРИОРИТЕТИ 

1. Стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик. 

2. Съвместни инициативи с работодатели 

3. Повишаване на ефективността на управлението на училището. 

 

ПРИНЦИПИ 

1. Прозрачност и информираност в управлението. 

2. Етичност, колегиалност, екипен принцип в работата на учителите. 

3. Компетентност и професионализъм като най-сигурен начин за отстояване престижа 

на учителската професия. 

4. Партньорство с родителите, общественост, образователни и други институции. 

 

РАЗДЕЛ   ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

          УЧЕБНА ДЕЙНОСТ  

1. Осигуряване качеството на образователно-възпитателния процес 

Срок: ІХ - VІ 

Отг.: педагогическата колегия 

2. Анализ на резултатите на входно и изходно ниво. 

Срок: Х, V,VІ 

Отг.: МО 

3. Използване на ИКТ в обучението по предмети. Повишаване квалификацията на 

учителите. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите 

4. Обогатяване на WEB-страницата на училището и други презентационни продукти и 

популяризирането им сред учениците и родителите.  

Срок: през годината 

Отг.: учители ИКТ 

5. Прилагане на план за дейностите за повишаване на грамотността. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите 

6. Ефективност в провеждането на консултациите по предмети. 

Срок: по график 

Отг.: учителите по предмети 

7. Кариерно консултиране  и ориентиране на учениците. 

Срок: постоянен 

Отг.: Членове на екипа на ЦКО 

 

8. Училищни комисии: 



8.1. За борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни ученици да 

провежда индивидуални и групови консултации с проблемните ученици. 

8.2. За противодействие на училищния тормоз 

Срок: през учебната година 

Отг.: Комисиите 

8.3. За обхващане и задържане на ученици 

Срок: през учебната година 

Отг.: Комисиите 

8.4. За безопасност на движение по пътищата 

Срок: през учебната година 

Отг.: Комисията 

9. Ефективно дежурство за осигуряване на ред, дисциплина и опазване на материално-

техническата база. 

Срок: през годината 

Отг.: дежурните учители 

 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 

1. Утвърждаване на училището като желана територия за всеки ученик. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителската колегия 

2. Формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура и чрез 

отбелязване на бележити дати, събития, празници: 

 16.09.: Тържествено откриване на новата учебна година 

 22.09.: Ден на независимостта на България 

 26.09.: Ден на езиците 

 14.10.: Водосвет на гимназията 

 01.11.: Ден на народните будители 

 01.12.: Световен ден за борба със СПИН 

 м. 12.: Коледни тържества 

 19.02.: Годишнина от подвига на Васил Левски 

 01.03.: Баба Марта 

 03.03.: Трети март - Ден на освобождението на България 

 20.03.: Празник на училището 

 м.04.: Великденски празници 

 09.05.: Ден на Европа 

 24.05.: Дефиле по случай Ден на Българската просвета и култура и на славянската 

писменост 

 02.06.: Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България 

 м.06.: Празник на дипломирания зрелостник 

3. Участие на учениците в състезания, конкурси и олимпиади и професионално 

ориентиране. 

Срок: през годината 

Отг.: учители  

4. Реализиране на дейностите по програми за здравно образование, спортен календар и 

предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи 

Срок: през годината 

Отг.: МО 

5. Обучение по гражданска защита и военно обучение 

Срок: през годината 

Отг.: ЗДУД 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

1. Участия на училищното настоятелство и обществения съвет в училищния живот 

Срок: постоянен 



Отг.: председателят на УН 

2. Информационна витрина за родители и ученици  

Срок: през годината 

Отг.: ЗДУД 

3. Провеждане на родителски срещи относно:  

- Правилника за дейността на училището; 

- План по безопасно на движение по пътищата 

- механизма и плана за противодействие на училищния тормоз 

- механизма за обхващане и задържане на учениците 

- механизма за координация между институциите при деца в риск употребяващи или 

зависими от ПАВ 

- анализ на резултатите в края на І учебен срок; НВО; приключване на учебната 

година; 

Срок: по график 

Отг.: кл. ръководители 

5. Отразяване на дейностите провеждани в училището. 

Срок: постоянен 

Отг.: адм. секретар 

6. Провеждане на съвместна дейност с: 

 РУО – Ловеч, общинска администрация; 

 Детска педагогическа стая; РЗИ; ЦПЛР; РЦПППО 

 РСБЗН; Гражданска защита; Областен военен отдел 

 Медии, Читалище и Исторически музей. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителска колегия 

 

СОЦИАЛНО–БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

1. Приоритети при обогатяване на материално–техническата база. 

Отг.: Ръководството; ОбСъвет; УН 

                                                                          Срок: периодично 

2. Изготвяне на план за работа при зимни условия 

                                                                       Отг.: адм. секретар 

                                                                       Срок: м. Х 

3. Осигуряване на задължителната документация за началото и края на учебната година 

Срок: ІХ - VІ 

Отг.: адм. секретар  

4. Планиране на необходимите ремонтни дейности. 

                                                                        Отг.: Ръководството; ОбСъвет 

                                                                        Срок: м. V 

 

 

РАЗДЕЛ ІV. ТЕМИ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
 

Месец Септември 2019 година 

1. Приемане на училищни учебни планове; Правилник за дейността на 

училището; Годишен план за дейността на училището; План за БДП 

2. Запознаване с плана за контролната дейност на Директора и ЗДУД; 

3. Актуализиране на Стратегия за развитие на училището; 

4. Приемане формите на обучение; 

5. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище и 

програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от 

уязвими групи; 

6. Обсъждане на възможностите за работа с изоставащи ученици; 

8. Избор на училищни комисии 

 



 

Месец Октомври 2019 година 

1. Анализ на резултатите от проведеното входно ниво; 

2. Предложения за налагане на санкции и награждаване на ученици; 

3. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците и 

предлагане на съвместни мерки за подобряване на образователните резултати; 

4. Разглеждане на възможностите за отпускане на стипендии по различни 

критерии 

5. Обсъждане на мерки за социална подкрепа  
 

 

Месец Ноември и Декември 2019 година 

1. Анализ на ритмичността на изпитванията по учебни предмети; 

2. Обсъждане поведението и отсъствията на учениците. Налагане на 

санкции; 

3. Информация за здравословното състояние на учениците; 

4. Разглеждане възможностите за зимния отдих на учениците; 

5. Обсъждане на мерки за повишаване качеството на образованието. 
 

 

Месец Януари 2020 година 

1. Анализ за водене на училищната документация – дневници, лични 

картони, книга за подлежащи; 

2. Обсъждане на предложения за план-прием; 

3. Успех, движение и поведение на учениците през І-ви учебен срок; 

4. Обсъждане на мерки за задържане на учениците и социална подкрепа 
 

 

Месец Февруари 2020 година 

1. Отчет за резултатите от учебно-възпитателната работа през І-я учебен 

срок и на дейността на постоянните комисии и методическите обединения; 

2. Обсъждане поведението и отсъствията на учениците. Налагане на 

санкции; 

3. Обсъждане на дейности за превенция на ранното напускане на училище. 
 

 

Месец Март 2020 година 

1. Информация за здравословното състояние на учениците; 

2. Информация за ритмичността на изпитванията и водене на 

документацията; отразяване на отсъствията; 

3. Предлагане на съвместни мерки за подобряване на образователните 

резултати; 

4. Обсъждане на вътрешно-квалификационната дейност и възможности за 

допълнителна квалификация 
 

Месец Април, Май 2020 година 

1. Успех, движение и поведение на учениците от 12-те класове; 

2. Запознаване с организацията за провеждане на ДЗИ, държавни 

квалификационни изпити и НВО. 
 

 

Месец Юни, Юли 2020 година 

1. Анализ на резултатите от изходното ниво; 

2. Успех, поведение и движение на учениците – 8 – 11 клас; 

3. Приемане доклад-анализ през 2019/2020 година; 
 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 
 

ДАТА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР 
СЕПТЕМВРИ   

До 05.09. Изготвяне на програмите за ЗИП Учителите 

До 13.09. Изготвяне на седмично разписание ЗДУД, комисия 

До 13.09. Представяне на плановете на МО председателите на МО  

16.09. Тържествено откриване на учебната година Екип от учители 

22.09. Ден на Независимостта на България Учители по история 

До 20.09. Изготвяне на Списък-Образец № 1 ЗДУД, адм. секретар 

26.09. Ден на езиците Учители по ЧЕ 

До 30.09. Вписване на данни в книгата на подлежащите на 

задължително обучение 

Кл. ръководители, ЗДУД 

ОКТОМВРИ   

До 05.10 Родителски срещи  Директор, ЗДУД 

До 06.10. Утвърждаване на график на класните и контролни 

работи, консултации 

Учителите по предмети 

До 09.10. Резултати от входно ниво ЗДУД, учители 

До 30.10. Определяне на стипендиантите за І-вия учебен срок. Директор 

НОЕМВРИ   

01.11. Ден на народните будители Учители 

01.11 - 03.11. Есенна ваканция  

До 11.11. Проверка на училищната документация Директор, ЗДУД 

До 30.11. Изготвяне на обобщена заявка за задължителна  

училищна документация за края на учебната 2019/2020г. 

ЗДУД 

ДЕКЕМВРИ   

01.12. Световен ден за борба със СПИН ПС, УС 

13.12. Занятие за действия по гражданска защита  ЗДУД 

16.12. Актуализиране информацията за движение на учениците 

и Списък - Образец № 1 

Директор, ЗДУД, адм. 

секретар 

21.12. - 05.01. Коледна ваканция  

ЯНУАРИ   

По график Сесия самостоятелна форма на обучение ЗДУД, адм. секретар 

По график Олимпиади: общински кръг Учителите 

ФЕВРУАРИ   

до 04.02. Актуализиране информацията в Списък - Образец № 1 ЗДУД; адм. секретар 

05.02. Междусрочна ваканция   

19.02. Годишнина от подвига на Васил Левски Учители 

До 28.02. Родителска среща за резултатите - І учебен срок Кл. ръководители 

До 28.02. Проверка на документацията след І-ви учебен срок ЗДУД 

МАРТ   

01.03.; 03.03. Баба Марта; Национален празник Учители по БЕЛ и 

История 

20.03. Ден на професиите (празник на училището) Комисия 

До 31.03. Заявка за документацията за началото на учебната 

2020/2021 година  

ЗДУД, адм. секретар 

АПРИЛ   

11.04. – 20.04. Пролетна ваканция   

19 - 30.04. Проверка на училищната документация Директор, ЗДУД 

До 30.04. Унищожаване на негодни документи с фабрична 

номерация 

ЗДУД, адм. секретар 

МАЙ   

09.05. Ден на Европа Учители по История 



15.05. – 18.05. Поправителна сесия 12 клас. Изпити за промяна на 

оценка. 

Кл. р-ли и учители 

20.05. – 22.05. ДЗИ  Зрелостна комисия 

24 и 25.05. Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост  

 

ЮНИ   

01 – 04.06. Квалификационни изпити – теория и практика  Комисии 

09 – 17.06 НВО в Х клас по Български език и литература, 

математика и чужд език (по желание) 

Комисии 

15.06 – 19.06. Оценяване на дигиталните компетентности в Х клас Комисии 

ЮЛИ   

01 - 14.07. Поправителна сесия  ЗДУД, Комисии 

 

 

Годишният план е приет на заседание на ПС, решение № 14/13.09.2019 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕНКА ДРАГАНСКА 

Директор на ПГИТУ – Ловеч  

Ловеч, ул. „Стара планина” 31,  (068) 604353 
e-mail: pgitu_lovech@yahoo.com 
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ПЛАН 

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

І. ЦЕЛИ  

 



Общи положения: 

1. Брой педагогически персонал 

В ПГИТУ – Ловеч се осъществява вътрешна и външна квалификационна дейност. 

Методическите обединения (МО) обхващат 20 педагози в следните направления: 

 МО – общообразователна подготовка, с председател Димитрина Иванова 

 МО – професионална подготовка, с председател Галя Пейкова 

2. Потребности от квалификация. Използвани методи за определяне потребностите и 

отчетените дефицити 

Многоплановата работа в гимназията изисква стимулиране и мотивиране на 

педагогическите кадри. Квалификационния процес е един от начините за издигане статута 

на учителя. Квалификационната дейност е възможност за творческо израстване на 

педагозите и преосмисляне на съвременната методологическа постановка. 

Потребността от квалификационна дейност: 

- съдейства за професионалното израстване  

- служи за повишаване качествено на професионално образование 

- спомага за обогатяване на планиране и контролиране на образователния процес 

3. Основни приоритети: 

3.1. Иновативност в преподаването и оценяването на познанията в унисон със стратегията 

„Европа 2020“. 

3.2. Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация. 

3.3. Приложение на ИКТ и на съвременните тенденции в проверката и оценката на 

знанията на учениците. 

3.4. Спазване на ДОС и функциониране на училището в съответствие с 

нормативните изисквания; 

3.5. Ориентиране на обучението по  професионална подготовка към  потребностите на 

пазара на труда чрез осъществяване на актуално теоретично и практическо професионално 

обучение. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 
1. Система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния 

план на училището. 

2. Мотивация на учителите за усъвършенстване и активно обучение чрез обмяна на 

педагогически опит. 

3. Създаване на условия за атмосфера на откритост и гласност. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание 

по предмети 

5. Прилагане на разнообразни методи на преподаване с цел задържане на учениците и 

ограничаване на отпадането им от гимназията. Усъвършенстване на организацията и стимулиране 

на професионалните изяви. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  
 

Вътрешноинституционална 

квалификационна дейност 

Извънучилищна квалификационна дейност 

Форма 

(семинар, 

тренинг и др.) 

Тема  Време на 

провеждане 

Целева 

група 

(брой) 

Форма 

(семинар, 

тренинг и 

др.) 

Органи 

затор  

Тема Време на 

провеждане 

Целева 

група 

(брой) 

Финан- 

сиране  

открита 

практика 

Съвместен урок 

по  ИТ и природни 

науки 

май 2020 9 - 10 

кл.  

 

семинар РУО - Ловеч Участие на 

учителите в работни 

съвещания 

септември 

2019 – 

март 2020 

20 бюджета на 

училището 

лектория Подготовка за 

провеждане на ДИ 

за ПК съобразно 

НИП 

декември 

2019 

2 презентация НПО Световния ден на 

езиците  

септември 

2019 

3 бюджета на 

училището 

лектория Мерки на 

училищно ниво за 

задържане на 

учениците и 

повишаване на 

езиковата 

грамотност 

ноември - 

декември 

2019 

3 открита 

практика 

Фирми 

партньори 

Демонстрация от 

фризьор и 

маникюрист 

декември 

2019 – 

март 2020 

3 спонсори 

открита 

практика 

Кетъринг услуги януари – 

март 2020 

11 – 

12 кл. 

обучение Обучаваща 

организация 

ЗБУТ, оператор, 

парни и водогр. 

съоръжения; 

електробезопасност  

януари 

2020 

4 бюджета на 

училището 

открита 

практика 

Приобщаващо 

образование 

ноември  

2019 

9 курс Обучаваща 

организация 

Безопасност на 

движение по 

пътищата 

февруари – 

април 2020 

7 бюджета на 

училището 

лектория Кръгла маса – 

„Християнските 

ценности“ 

октомври– 

декември 

2019 

4 обучение НЦПКПС - 

Банкя 

За учители 

преподаващи по 

история и 

цивилизации 

октомври 

2019 

1 бюджета на 

училището 

открита 

практика 

Състезания по 

изучавани 

професии 

декември 

2019 

- януари 

2020 

3 обучение Музеи и 

галерии в 

града 

Разширяване 

компетентностите по 

природни и 

обществени науки 

постоянен 5 бюджета на 

училището 



лектория Изнесен урок с 8-

те и 9-те класове 

на тема „Библията 

– книга на 

книгите“ 

януари - 

март 2020 

3 обучение Обучаваща 

организация 

Иновативни подходи февруари – 

юни 2020 

15 бюджета на 

училището 

дискусия - 

лектория 

Подготовка за 

провеждане на 

ДЗИ и НВО 

март - 

април 

2020 

4       

открита 

практика 

Общоучилищно 

състезание „Пиши 

грамотно“; 

Абитуриентска 

прическа 

април - 

юни 2020 

3       

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 14/13.09.2019 г.  

 

 

 

 

 

Приложение: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Правилата определят начина, реда и финансирането на професионалната 

квалификация на персонала.  

3. Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал има право да 

повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за 

възможностите за повишаване на образованието и професионалната си квалификация.  

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. Педагогически специалисти. 

2. Непедагогически персонал. 

 

 

ІІІ. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ 

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.  

5. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за 

повишаване на качеството на дейността. 

 

 

ІV. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ  

1. Анализ на кадровия потенциал и проучване потребностите от квалификация.  

2. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.  

3. Планиране на обучението.  

4. Финансово осигуряване на обучението.  

5. Организиране и провеждане на обучението. 

6. Анализ и оценка на ефективността на обучението. 

 

 

V. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ  

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 има за цел:  

2.1. да осигури съответствие между социалната практика, образователната 

система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри;  

2.2. 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 - Ловеч,  квалификационни институции,  неправителствени 

организации, участие в проекти и програми за квалификация. 

4. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията 

(трудовоправни, финансови и др.) се договарят по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в 

съответствие с Закона за предучилищното и училищно образование.  



5. За участие в процедурите за придобиване на ПКС, директорът на училището 

осигурява ползването на поисканата от учителя част от редовния платен годишен отпуск за 

съответната година.  

6. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват 

педагогически кадри, които:  

6.1. преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови 

държавни образователни стандарти;  

6.2. заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по 

специалността за повече от три учебни години. 

 

 

VІ. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ  

1. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира 

със съдействието на РУО - Ловеч,  обучаващи организации,  участие в проекти и програми за 

квалификация. 

2. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието 

и квалификацията си: 

2.1. по собствено желание;  

2.2. по препоръка на директора на училището;  

2.3. по препоръка на експерти от съответната област. 

3. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията 

(трудовоправни, финансови и др.) се договарят по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в 

съответствие с Закона за предучилищното и училищно образование.  

 

 

VІІ. 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. Възможност за кариерното развитие.  

4. Допълнително трудово възнаграждение на придобилите ПКС. 

 

 

VІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

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

календарна година и са в размер на 1,2% от годишните средства за работна заплата на 

педагогическия персонал. 

2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на 

училището. 

3. 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.  

4. Ако сумата за квалификационната дейност на служител надвишава финансовият 

лимит за квалификация му, то финансирането става с лично участие.  

5. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-

квалификационна степен се заплащат от учителите. 

 

 

 

Предложените правила са приложение към плана за квалификационната дейност са 

приети на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 14 от 13.09.2019 г. 


