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І. АНАЛИЗ НАКВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ДЕФИЦИТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

1. АНАЛИЗ 

През учебната 2016/2017 година квалификационната дейност се организира, осъществява, 

финансира и отчита в съответствие с Годишен план за квалификационна дейност и Правила 

за организиране и провеждане на вътрешната квалификация в ПДТГ. Квалификационната 

дейност е проведена ефективно в рамките на разполагаемите средства. Осигурени са 

условия за повишаване на квалификацията на всички педагогически специалисти в 

съответствие с изискванията на наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

Училищната политика е насочена към подкрепа и мотивиране на педагогическите 

специалисти за непрекъснато повишаване на квалификацията, към надграждане и 

разширяване на професионалните компетентности в контекста на Национална стратегия за 

учене през целия живот. Всички педагогически специалисти са участвали във формите на 

вътрешна училищна квалификация, като  общата продължителност на участието е повече от 

задължителните 16 академични часа.  



Всички педагогически специалисти са участвали в квалификационното обучение по 

програма, включена в Регистър на одобрените от МОН обучителни програми за повишаване 

на квалификацията с присъждане на 1 квалификационен кредит. 

Двама педагогически специалисти са взели участие в обучения по национални програми. 

Шест педагогически специалисти са взели участие в обучения на регионално ниво 

организирани от РУО- В. Търново и други институции. 

Четирима педагогически специалисти са взели участие в обучения на общинско ниво. 

Бяха проведени седем вътрешни-квалификационни обучения, осъществени от  главните 

и старшите учители. По този начин всички педагогически специалисти в  институцията 

преминаха 16 часа задължителна вътрешна квалификация. 

През изминалата учебна година двама педагогическите специалисти в институцията, 

подготвиха и осъществиха открити уроци. 

Шест педагогически специалисти участваха като слушатели в открити уроци проведени в 

училище и извън институцията.  

Осем педагогически специалисти от училище, придобиха по 1 квалификационен  кредит 

от обучения, а 13 учители придобиха по 3 квалификационни кредити от обучения, а 2 

учители придобиха повече от 3 квалификационни кредити от обучения през учебната 

2016/2017 г. 

Един учител не е придобил 1 квалификационен кредит поради отпуск за бременност и 

раждане. 

Единадесет педагогическите специалисти са присъствали на външни обучения 

(конференции и семинари, методически работни срещи организирани от РУО, обмен на 

добри практики и др.) без да се присъждат квалификационни кредити. 

 

 

 

 

2. ДЕФИЦИТИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Определянето на дефицитите от квалификацията е съобразено със Стратегията за развитие 

на ПДТГ ,,Д. Хадживасилев” и с препоръките на методическите обединения. Бяха 

определени следните дефицити: 

 Проблеми на взаимоотношенията „учител-ученик-родител” 

 Роля на класния ръководител – изграждане на паралелката като общност, работа с 

училищна документация, изготвяне на индивидуални карти на ученика. 

 

ІІ. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  

 

1. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Приоритетите за квалификация на педагогическите специалисти се основават, както на  

Стратегията за развитие на ПДТГ ,,Д. Хадживасилев”, така и на чл.224 ал.(1) и (2) от ЗПУО. 

 Осигуряване на възможности за повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти с цел ефективно осъществяване на педагогическата дейност и кариерно 

развитие в съответствие с държавния образователен стандарт за статута и развитието 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 



 Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти 

гарантиращи повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес и на 

резултатите от него; 

 Създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на 

грижа и отговорност между участниците в процеса на образование и родителите; 

 Повишаване ефективността на педагогическите подходи чрез обсъждания на 

проблеми и обмяна на добри практики 

 

2. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 учители по общообразователна и професионална подготовка;  

 класни ръководители;  

 председатели и членове на постоянни училищни комисии; 

 административно ръководство; 

 педагогически съветник;  

 

ІІІ. ОСНОВНИ ПРИНИЦИПИ И ЦЕЛИ 

 

1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

 

 Нормативно установени и споделени ясни правила - гарантиращи доверие и 

уважение между участниците; 

 Осигуряване на учителите достъп до актуална информация необходима за 

дейността им; 

 Сътрудничество в предметните групи, методическите обединения и между тях 

за постигане на стратегическите цели знания, умения и компетентности;  

 Надеждна подкрепа на учителя за постигане на високи учебни резултати и 

хармонично личностно и професионално израстване; 

 Ефективност и ефикасност в  планирането на  индивидуалното професионално 

развитие; 

2. ЦЕЛИ 

 Обогатяване и усъвършенствуване професионалните умения и компетентности на 

учителите, необходими за осъществяването на качествен образователно-възпитателен 

процес; 

 Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности на учителите. 

 

ІV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Формите на квалификационна дейност са: семинар; практикум; тренинг; педагогически 

специализации; курсове за подготовка и защита на ПКС; дистанционни и онлайн-обучения; 

обучения за придобиване на допълнителна педагогическа квалификация;  работни срещи, 

кръгли маси, организирани от МОН, РИО, НИОКСО и други институции както и обучения 

по проекти на национални или европейски програми. 

 

V. ДЕЙНОСТИ 

 



1. ВЪТРЕШНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
Дата 

на 

провеж

дане 

Тема на обучението 

Квалифи-

кационна 

форма 

Участници 

/целева 

група 

Име на 

провеждащия 

квалифи- 

кацията 

Брой 

часове 

4.Х. 

2017 

Развитие на интелектуалната 

собственост 

дискусия учителите Р. Борисова 4 

14.VІ. 

2018 

Проектно-ориентираното обучение 

като средство за повишаване на 

мотивацията за учене и формиране 

на предприемачески умения и 

компетенции 

дискусия учителите Ю. Величкова 

Л. Ненкова 

4 

27, 28 

.ІV. 

2018 

Техники за неформално образование практикум учителите Ал. Кушлов 

Ю. Величкова 

8 

20.ІІІ. 

2018 

Техники за преодоляване на 

психологическите бариери за 

ефективно и ефикасно общуване 

между родители, ученици и учители 

 

тренинг учителите Р. Пенева 4 

м.Х. 

м.ХІІ. 
„Възможности за групово 

разпращане на имейли, работа с 

категория ХОРА и съгласуване 

на календари в Office365“. 

тренинг учителите Т. Спасова 4 

28.V. 

2018 
Обмен на добри практики в МО  дискусия учителите Юлия 

Величкова 

Ал. Кушлов 

2 

VІ. 

2018 
Провеждане на открита 

преподавателска практика по 

предприемачество в VІІІб клас  

дискусия учителите Юлия 

Величкова 

 

2 

 

 

2. ИЗВЪН-ИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
Дата 

на 

провежд

ане 

Тема на обучението 

Квалифи-

кационна 

форма 

Участници 

/целева 

група 

Име на 

провеждащия 

квалифи- 

кацията 

Брой часове 

4,5.ІХ. 

2017 
Документален дизайн, анализ и 

визуализация на данни 

след 

дипломна 

квалифика

ция 

Т. Спасова СУ ,,Климент 

Охридски 

16 

1квалификацио

нен кредит 

по 

график 
,,Интегративна технология за 

обучение по счетоводство на 

предприятието” 

курс за 

придоби 

ване на 

 І ПКС 

Д. Илиева-

Атанасова 

ДИУУ 

София 

 

16 

м. 

ІV.2017 
Стъпки към ефективно 

взаимодействие в системата 

учител-родител-ученик 

одобрена със заповед № РД 09-

413/22.І.2017 на Министъра на 

образованието и науката 

семинар учителите Тотал 

Консулт 

Янка 

Димитрова 

Николова – 

Лазарова 

0896667771 

16 

1квалификацио

нен кредит 



По 

график 

Миграция на инфраструктурата на 

голямите предприятия към облака 

Квалифика

ция за 

придобива

не на 

научна 

степен 

,,доктор” 

Т. Спасова СА ,, Д. 

Ценов”- 

Свищов 

 

По 

график 

Мобилният бизнес като 

конкурентно предимство за 

устойчивото развитие на туризма в 

България 

Квалифика

ция за 

придобива

не на 

научна 

степен 

,,доктор” 

Цв. 

Борисов 

СА ,, Д. 

Ценов”- 

Свищов 

 

м.Х.2017 Диагностика на уменията за 

разбиране и съставяне на писмени 

текстове от учениците в VІІІ клас 

по английски език 

Квалифика

ция за 

придобива

не на ІІ 

ПКС 

М. Станев ДИУУ-София 32 

 

 

VІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА  

1. Изградена мотивация за самоусъвършенстване, професионално развитие и 

професионална изява на учителите: 

 брой (%) на учителите, участвали в квалификационни форми на вътрешно 

институционално ниво; 

 Брой (%) на учителите, участвали в извън-институционални квалификационни 

форми; 

 Брой проведени квалификационни форми на вътрешноинституционално ниво; 

2. Разширен обхват на професионалните  компетентности и умения за прилагането им в 

образователно-възпитателния процес: 

 брой (%) проведени уроци с прилагане на иновативни методи и похвати при 

преподаване на учебното съдържание; 

 брой (%) проведени уроци с използване на ИКТ при преподаване на учебното 

съдържаниеи диагностика на знанията и уменията на учениците; 

 брой (%) на учителите, разработили и презентирали ефективна педагогическа 

практика. 

3. Повишено качество на образователно-възпитателния процес и ниво на усвоените от 

учениците знания и умения: 

 резултати от обучението по предмети в края на първия срок и учебната година; 

 резултати от национално външно оценяване (процент на зрелостниците,  успешно 

издържали държавните зрелостни изпити; среден успех от държавните зрелостни 

изпити); 

 процент на учениците, успешно издържали държавните квалификационни изпити 

по специалността. 

4. По-високо ниво на уменията за мотивиране и подготовка на ученици за участия в 

олимпиади и състезания: 

 брой ученици, участвали в училищния кръг на олимпиадите по предмети  и 

националните ученически състезания по професионални направления; 



 брой ученици, класирани за областен кръг на ученическите олимпиади и 

състезания; 

 брой ученици, класирани за национален кръг на ученическите олимпиади и 

състезания; 

 брой на учениците и ученически екипи взели участие в конкурси, състезания и 

конференции на общинско, регионално и национално ниво. 

 
VІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ 

1. За сметка на целевите средства по  утвърдения  бюджет на училището в размер на 1 на сто 

от фонд работна заплата 

2. Финансови средства  от  участия в проекти. 

3. Самофинансиране на индивидуалната квалификация. 

4. Дарения от Фондация ,,Д.Хадживасилев». 

5. Финансиране от МОН и други обучаващи организации. 

 

 

 

 

 

VІІІ. КОНТРОЛ 

 

Мониторинг и контрол на училищно ниво се осъществява чрез: 

 тематични проверки съгласно Плана за контролна дейност на директора; 

 доклади на учителите, участвали в обучения и други форми на извънучилищна 

квалификация; 

 срочни и годишни доклад-анализи за дейността на МО и ПГ за вътрешната училищна 

квалификация; 

 анкети измерващи степента на удовлетвореност на педагогическите кадри. 

 

Контролът на училищно ниво се осъществява от директора и ЗДУД, съгласно План за 

контролната дейност в ПДТГ. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическия персонал в ПДТГ за 

сведение и изпълнение и на главния счетоводител за финансиране. 

 

 

 

 

      ДИРЕКТОР: п     

               /Р. Иванова/ 

 


