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ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 



I. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИ 
ДЕФИЦИТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ. 

През учебната 2018/2019 година в ПГ „Константин Фотинов" са планирани и реализирани различни квалификационни дейности 
на педагогическите кадри на ниво вътрешноучилищно, регионално и национално. 

В резултат на партньорство със синдикалната организация и методическите обединения бяха изведени приоритетите и 
квалификационните дейности за учебната 2018/2019 г. по отношение на запознаване с новите учебни програми по БДП. политиката, 
вътрешните правила, инструкциите и отговорностите на педагогическите специалисти по отношение на прилагане на закона за защита 
на личните данни в образователната институция, изготвяне на портфолио от страна на учителите, усъвършенстване на уменията им за 
работа с офис пакет, задълбочаване на междупредметните връзки. Предложенията за обучение на регионално ниво във връзка с 
провеждането на ИВО по БЕЛ за 7 и 10 клас и по математика бяха предоставени на старши експерт по квалификация на ПС към РУО 
София-регион, както и за обучение на ПС с ръководни функции за организацията на обучението в самостоятелна, вечерна, задочна, 
комбинирана и индивидуална форма. 
Вътрешноквалифнкационни курсове, съгласно планираните 16 академични часа: 

• Обучение на всички учители по прилагане на Закона за защита на личните данни - вътрешни правила за защита на личните данни; 
инструкция за използване на информационните системи от служителите; инструкция за пробив в сигурността на личните данни; политика 
за технически и организационни мерки за защита на личните данни. 

• Обучение в две групи „Запознаване и работа с програмите Power Point и Excel". 
• Проведени и обсъдени открити уроци с участие на учителите от съответните методически обединения по: История и 

цивилизация - VII клас; Български език и литература - ХП„б"клас; интегриран урок по Биология и 3 0 и Химия и ООС с X „а" клас. 
Извънинституционални квалификационни дейности: 

• с кредити, финансирано от бюджета по програми от информационния регистър на МОН: 
2 кредита - 12 педагогически специалисти на тема: „Методика на обучението по БДП" 
2 кредита - 3 педагогически специалисти за работа в комисия по БДП 
1 кредит - директор на тема: „Контролна дейност по БДГГ 
1 кредит - 30 педагогически специалисти: 28 учители, 2 ПС с ръководни функции, на тема «Портфолио на педагогическите 
специалисти/директорите на образователните институции- структура, съдържание, философия» 

• с кредити, финансирано от бюджета по програми от висши учебни заведения: 
1 кредит - 13 педагогически специалисти на тема: „Списване на ученически вестник"; 
1 кредит - 1 учител: „Експериментът по физика в предмета Човекът и природата 5-6 клас" 



• По ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, Проект BG05M2C)P001-2.010-0001 «Квалификация за 
професионално развитие на педагогическите специалисти» - „Преподавай като лидер: Визуализиране на преподавания учебен 
материал- презентации, мисловни карти и инфографики в учебния процес", 18 педагогически специалисти^- 1 кредит 

• Индивидуални обучения на различна тема: 
„Закон за защита на личните данни», организатори МОН, РУО София-регион и СБУ, участник Г.Григорова. ЗДУД. 

^ „Индивидуален учебен план, индивидуална учебна програма, индив. форма на обучение на ученици със СОП", организатори - РЦПЛЛ 
София-област, РУО София-регион, участник Г. Григорова, ЗДУД; I кредит. 

^ „Обучение на учители, преподаващи История и цивилизация в 10 клас по новата учебна програма", 25-29.03.2019 г. гр.Банкя, 
организатор - НЦПКПС, МОН, 2 кредита, Д.Ковачка. 

> „Езиковото обучение - вдъхновяващо и съвременно" - годишна конференция на Educatinal Centre, 13.04.2019 г. София, 
И. Димитрова. 

^ „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми" - оценители HBO по математика и БЕЛ. 01-03.04.2019 г. 
гр.Правец, 1 кредит, И.Вукова. Я.Кабадийска. 

> „Специфични умения за работа в Комисия по БДИ" - дистанционно .03.2019 г, обучител - „Дидаско груп" ЕООД, 2 кредита. 
М.Андреева-Кроснева. 

У „Презентационни умения на учителя" - дистанционно обучение, 27 - 28.02.2019 г., обучител Фондация „Кузманов", 1 кредит, 
В.Морунова. 

г* Придобиване на професионално-квалификационна степен - IV Г1КС - Р.Пенева, Д.Ковачка, Н.Вичева, Р.Костова, Д.Нейчева, III НКС -
М.Андреева-Кроснева. 

Планираните квалификационни дейности бяха съобразени с потребностите на педагогическите специалисти, планът за 
квалификация на РУО София-регион, с възрастовите особености на учениците - открити уроци, и спецификата на профилите в 
гимназията. Реализирани са целите и задачите, заложени в годишния план. Преодолени са отчетените слабости от предходния период. 
Повишена е мотивацията за участие в квалификационни курсове и професионално развитие. Всички планирани средства за 
квалификация са изразходвани за тази цел. Прехвърлени са допълнителни средства от други дейности, за осигуряване на 
квалификацията на педагогическите специалисти за учебната година. 

II. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация. 
2. Осигуряване на подкрепяща среда за учители, които за първа година изпълняват функциите на класен ръководител. 



3. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: 
• квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност; 
• педагогически контрол и методически консултации от експерти от Р У О - София регион; 
• актуализиране на педагогическите технологии и УТС; 
• ефективно използване на наличните технически средства за включване на ИКТ в преподаването; 
• обмяна на добри практики в МО. 

III . ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ 

Основни принципи: 
1. Съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на компетентност на педагогическите кадри. 
2. Достъпност и равнопоставеност при участие в квалификационните дейности. 
3. Осигуряване на професионално развитие на педагозите. 

Основни цели: 
Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по предмети като част от общото 
модернизиране на образователния процес в училище. 
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване 
учителите. 
2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности на учителите 
за постигане на качествено образование. 
3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания и умения. 

IV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ 

А. Вътрешно-ииституционална - беседи, дискусии, семинари, открити педагогически практики 
Б. Извън-ииституциоиална - курсове, лектории, практикуми, дискусии, работни срещи, професионални педагогически 
психологически тренинги, участие в конференции и форуми. 

V. ДЕЙНОСТИ за учебната 2019/2020 г. 



ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
(16 академични часа или 12 астрономически часа) 

Период 
(дата) на 

провеждане 
Тема на обучението Квалификаци 

онна форма 
Участници/ 

Целева група 

Ръководител/ 
отговорник за 
провежданата 

квалиф. форма 

Брой 
часове 

IX-X.2019 г. Работа селектронен дневник беседа, 
практикум 

Педагогически 
специалисти 

Учителите по ИТ 5 
астр.часа 

XI-XII.2019 г. Споделяне на добри практики, презентирани в 
учителското портфолио на учителите от ПГ 
„К.Фотинов". 

дискусия, 
ирезентация 

Педагогическите 
специалисти 

Директор 3 
астр.часа 

I - III.2020 г. Открит урок по английски език открита 
педагог, 
практика 

Педагогическите 
специалисти 

Емилия 
Балабанова- ст. У-л 
АЕ 

2 
астр.часа 

I-111.2020 г. Открит урок по ИТ открита 
педагог, 
практика 

Педагогическите 
специалисти 

М. Андреева-
Кроснева- с г. У-л 
ИТ 

2 
астр.часа 

И ЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Период 
на 

провеждане 

Мясго на 
провеждане 

Обучителна 
организация/ 

Обучител 
Тема на обучението 

Квалифика-
ционна форма 

Целева група 

Б
ро

й 
уч

ас
тн

и 
Ц

И
 

Б
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й 
кр

ед
ит

и 

IX - Х.2019 г. София РУО София -регион -
експерти по предметни 
области, отдел ОМДК 

Анализ на резултатите от 
дейностите през уч. 18/19 и 
методически указания за уч. 
2019/2020г. 

Работна среща Учители по 
предметни 
области: БЕЛ, 
ПНЕ, ОНГОР, 
музика, ПИ, ТП, 
математика и ИТ 

9 0 



и директор 

X - XI.2019 г. Самоков „Дидаско ЕООД" -
Стара Загора и 
Тракийски университет 

Методика на обучението по 
БДП V -ХПклас 

Лектория/дистанц 
йонно 

Педагогически 
специалисти 

4 2 

IX - Х.2019 г. Самоков „Школо" ООД Дигитален дневник практикум Директор, ЗДУД, 
учители по ИТ 

5 0 

По график София РЦППО Философията на МКФ - 2-ри 
модул 

лектория Координатор на 
одп 

1 0 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА 

1. Осъществяване на добра координация и взаимодействие с РУО - София-регион с цел повишаване ефективността от съвместната 
работа при планиране, организиране и изпълнение на квалификационната дейност. Участие във всички форми на регионална 
квалификация, касаещи училището и брой участници. 

2. Разширяване, надграждане или придобиване на нови компетенции от педагогическите специалисти и реално практическо 
прилагане в ежедневната им работа. 

3. Повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за включване във вътрешноинституционални форми на квалификация. 
Форми за популяризиране на добрите практики сред всички педагогическ специалисти. 

4. Подобряване на екипната работа и обмен на добри практики. 
5. Задържане на новопостъпилите педагогически специалисти в гимназията. 

VII. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ 

А. 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 годишния 
ФРЗ. 
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 други. 
4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия лимит за квалификация в 
училището, при желание на преподавателя, финансирането става с лични средства или при възможност с компенсирани промени в 
бюджета на училището. 
5. 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. 
6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка Г1КС се заплащат от учителите. 

Б. ФИНАНСОВА ОСИГУРЕНОСТ. ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 

ФРЗ на педагогическия 
персонал 

в лв за уч. 2019/2020 г. 

Планирани средства за 
квалификация - 1,2 % от 

годишния ФРЗ 

436 031 5 232 

VIII. КОНТРОЛ 

В плана за контролната дейност на директора са заложени две проверки /по една за всеки срок/, относно начина на провеждане и 
изготвяне на необходимата документация за провеждане на вътрешноинституционалната квалификация и участието на 
педагогическите специалисти. 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 8/ 05.09.2019 г. 

Приложение: ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗА ОТЧИТАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ. 
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Правила 

за организиране и провеждане на вътрешноинституционална 
квалификация и за отчитане на участието на педагогическите 

специалисти в нея 

учебна 2019/2020 г. 

4 Покана/съобщение/ до педагогическите специалисти за участие в организираната 

вътрешноинституционална квалификационна дейност с фиксирани точни дата, 

място, тема, ръководител и продължителност на провеждане; 

4- Попълнени карти /по примерен образец от МОН/ от провеждане на 

вътрешноинституционалната квалификационна дейност, заверени с подпис и 

печат от директора; 

4 Присъствени списъци с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник 

във вътрешноинституционална квалификационна форма; 

4 Ксерокопие на работните материали от проведената квалификация на хартиен 

и/или електронен носител; 

4 Финансова справка в свободен формат при изразходени средства за проведената 

форма - например за размножаване на обучителните материали и др. 

4 Попълване на индивидуалната квалификационна карта за участието във 

формите на вътрешноинституционална квалификация. 

mailto:fotinovl894@abv.bg

