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І. ЦЕЛИ  

1. Основна цел: Повишаване на качеството и ефективността на образование на всички нива в 23 СУ чрез изграждане и 

усъвършенстване на ключови компетентности на педагогическите специалисти, отговарящи на новите изисквания за качествено 

образование на младите хора. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване 

компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно 

развитие (Раздел V,Условия и ред за квалификация на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти от Наредба №15 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти) 

2. Целите, заложени в плана за квалификационна дейност на педагогическите кадри в 23 СУ през учебната 2020/2021 г. са пряко 

съобразени с европейската програма за квалификация на педагогическите специалисти. 

3. Системата за повишаване квалификацията на педагогическите кадри е един от инструментите за успешното реализиране на 

основната стратегическа цел за постигането на високи резултати в обучението на учениците, необходимо условие за професионалното 

израстване на кадрите. 

4. Подкрепа на системата за кариерно развитие, реализиране на поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите 

специалисти, както и осигуряване на среда, методика и учебни материали за обучение от разстояние в електронна среда. 

5. Проследяване прилагането на иновации в управлението и обмена на добри практики ще предоставят възможност за измерване на 

ефикасността и приложимостта на планираните обучения. 

6. Повишаване авторитета на учителската професия и социалния статус на учителите чрез усъвършенстване на система за повишаване 

квалификацията на учителите, осигуряване на възможност за кариерно израстване в длъжността и мотивиране за развитие. 

7. Повишаване компетентностите на учителите за преодоляване на дефицита в професионалните, педагогическите и специалните 

умения. 

8. Актуализиране или 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 

9. Реализирането на политиката на институцията за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на децата и 

на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране; 

10.Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на 

заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му 

развитие; създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за 

обмяната на добри практики; 

11. Повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия специалист. 

12. Създаване на условия за популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики 

13. Квалификацията на педагогическите специалисти, в зависимост от потребностите, целите и съдържанието на обученията, е: 



 въвеждаща и продължаваща според Наредба №15. Въвеждащата е насочена към усвояване на знания и формиране на умения, 

въвеждащи в професията, ориентирани към адаптиране в образователна среда Въвеждащата квалификация се организира в рамките на 

вътрешноинституционалната квалификация като Работодателят определя в срок до два месеца от встъпването в длъжност и наставник. 

Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви „а“, „б“ и „в”( От проекта за наредба за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти) се осъществява по програми за обучение от специализирани 

обслужващи звена, от висши училища и научни организации, както и от обучителни организации от Информационния регистър на  

одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, а продължаващата квалификация по ал. 1, т. 

2, букви „г“ от висши училища. 

14.  Основни организационни форми на продължаваща квалификация са: курсове (въвеждащи, тематични, комплексни и др.), 

семинари, професионални педагогически и психологически тренинги, школи, практикуми, лектории и др.;  специализации, свързани с 

методическата, педагогическата, психологическата подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна научна област или с 

управление на образованието; професионално педагогическа специализация по чл.60, ал. 1, т. 2;майсторски клас като интерактивна 

форма на обучение на учители новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен 

професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики; форуми (конференции, 

конкурси, пленери и др.) за представяне на резултати от форуми, проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална 

изява и представяне на добри, иновативни практики или постижения.  
15.За участие в обучения за повишаване на квалификацията по програми по чл. 43, ал. 2 и 3 на педагогическия специалист се 

присъждат квалификационни кредити.  

(2) Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на 

квалификацията си по програми на организациите по ал. 1.  

(3) Един квалификационен кредит се присъжда за: 

1. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени  
2. подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано издание; 

3. научна или научна -методическа публикация в специализирано издание. 

(4) Квалификационни кредити се присъждат от организациите по чл. 43, ал. 2 и 3 и се удостоверяват с документ за допълнително 

обучение по чл. 48, ал. 1, т. 1. 

(5) За всеки период на атестиране всеки учител, директор или друг педагогически специалист е длъжен да придобие не по малко от 3 

(три) квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията по програмите, посочени в чл. 46, ал. 1, т.1.  

(6) Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програма, в която организацията предвижда не само 

присъствени часове, а предлага предварителна подготовка и консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се 

определя от общия брой академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено изискването на ал. 3 за броя присъствени 

академични часове.  



(7) Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за: 

1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно развитие; 2. пренасяне и признаване на 

квалификационни кредити за следващ период на атестиране при: а) промяна на месторабота; б) връщане след отпуск за повече от две 

години; в) след прекъсване на учителския стаж по специалността за повече от две години. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
1. Да се стимулира взаимодействието и екипната работа между педагогически специалисти, ученици и родители като предпоставка за 

създаване на иновативни педагогически практики и повишаване качеството на образователно-възпитателния процес. 

2. Обучение на учителите по приоритетни направления: гражданско образование, природни науки, чужд език, бизнес 

предприемачество. 

3. Внедряване на е-среда за съчетано учене чрез изготвяне, внедряване и апробиране на два интернет-базирани инструмента 

(дистанционни курсове) с онлайн достъп и електронни учебници. 

4. Популяризиране и обмен на добри практики чрез организиране и провеждане на конкурси, семинари и конференции. 

5. Обучението на учителите по ИТ и география и икономика по програми на Джуниър Ачийвмънт  за преподаване в класовете по 

бизнес и предприемачество.  

6. Създаване и апробиране на „профил на педагогическия специалист”(портфолио) на учителя и директора като инструмент на 

системата за управление на качеството. 

7. Да се усвоят дейности и практики, развиващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на учениците в 

начална училищна възраст. 

8.Да се въведат дигитални ресурси и образователни средства в работата на учителите, които ще са предпоставка за нов подход към 

организацията в класната стая и учебния процес. 

9. Квалификацията на педагогическите специалисти във връзка с иновативното училище е продължаваща и вътрешноинституционална 

и външноинституционална. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  

 
Вътрешноинституционална 

квалификационна дейност 

Външноинституционална квалификационна дейност 

Форма 

(семинар, 

тренинг и 

др.) 

Тема  Време на 

провеждане 

Целева 

група 

(брой) 

Форма 

(семинар, 

тренинг 

и др.) 

Органи 

затор  

Тема Време на 

провеждан

е 

Целева група 

(брой) 

Финан 

сиране  

Практи 

чески 

семинар 

Ефективни 

техники за 

комуникация 

и за 

подобряване 

на 

взаимодей-

ствието 

между 

семейството 

и 

образовател-

ната 

институция 

 

Уч. година 

2020/2021 

Начал 

ни учите 

ли- 

Обуче-

ние 

ДАБ 

Джуни

ър 

Ачийв

мънт 

Въвеждаждане и 

развиване на 

предприема- 

чески умения в 

иновативното 

училище в 

начален етап 

Съгласно 

плана на 

РУО и 

МОН 

2020/2021  

начални 

учители 

 

 

Финансиране 

    Обуче-

ние 
Външ-

ни 

лекто-

ри 

Компютърно 

моделиране 

задължителен  

уч.предмет в 

начален етап  

Учебната 

2020/2021 

г. 

Учители от  

ИТ, 

преподаващи 

в ІV клас  

финансиране 

Открит Моята фирма Ноември Начал Научно-

при-
НИМЕ "Иновативни Уч. начални не 



урок /световна 

седмица по 

предприемаче

ство/ 

2020г. ни учите 

ли 

ложна 

кон-

ференция  

РО решения за 

интегриране на 

информационни

те технологии в 

българското 

образование в 

дигитална среда 

година 

2020/2021  

 

учители 

 

Практи-

ческо 

обучение 

Знания и 

умения за 

прилагане на 

учебни 

програми по 

учебни 

предмети и 

система за 

вътрешно и 

външно 

оценяване 

2020/2021 Пед.специ

алисти  
Тренинг Фонда-

ция 

„Ани-

мус” 

Знания и умения 

за справяне с 

агресията и 

насилието 

2020/2021 Педагогичес-

ки 

специалисти 

Финансиране 

Практичес

ко 

обучение 

Запознаване с 

новите учебни 

планове и 

учебни 

програми XI 

2020/2021  Учители 

гимназиал

ен етап 

Курс РУО-

МОН 

Интерактивни 

методи в 

обучението по 

БЕЛ и математика 

в начален етап в 

дигитална среда и 

дистанционно 

обучение 

Съгласно 

плана на 

РУО и 

МОН 

2020/2021 

Всички 

преподавател

и от начален 

етап  

финансиране 

Практичес

ко 

обучение 

Обучение за 

работа с 

електронни 

ресурси. 

Уебинари в 

Shkolo.bg, на 

издателства-

та 

2020/2021 Всички 

учители 

Курс 23 СУ Работа с 

електронни 

ресурси, 

библиотеки 

2020/21 Преподавате-

ли по БЕЛ 

Финансиране 



„Просвета”, 

„Клет” и др  

за новости в 

електронните 

платформи и 

източници 

платформа  
Обучение Създаване на 

електронни 

уроци по 

БЕЛ 

2020/21 Преподав

атели по 

БЕЛ 

 Тренинг РУО-

МОН 

Знания и умения 

за превенция на 

зависимостите 

при учениците 

2020/2021 Всички 

педагогичес-

ки 

специалисти 

Не 

Квалифик

ация-

вътрешно

институци

онална 

Как да се 

справяме в 

електронна 

среда 

2020/21 Преподав

атели по 

БЕЛ 

Курс с 

кредит 

РУО на 

МОН-

НЦПК

ПС 

Новите учебни 

програми по 

география, 

гражданско 

възпитание и 

чужди езици за 11 

клас, 

профилирана 

подготовка 

2020/21 

(август-

септември) 

Преподавател

и по 

география, 

гражданско 

възпитание и 

чужди езици 

Даниела 

Илиева, Д. 

Георгиева, С. 

Лукарска, Ем. 

Ленкова, В. 

Кираджиева) 

Финансиране 

Обучение Актуални 

проблеми на 

обуч. и възп. 

По БДП в СУ  

2020/21 Препода-

ватели от 

НЕ 

тренинг РУО 

на 

МОН 

Тренинг  за 

справяне със 

стреса и 

емоционалното 

прегаряне в 

образователната 

среда.Повишава

не на 

самочувствието 

и позитивната 

2020/2021 Всички 

педагогическ

и 

специалисти. 

финансиране 



самооценка на 

педагогическия 

специалист 

Обучение Обмяна на 

добри 

практики в 

дистанцион-

ното 

обучение 

2020/2021 Всички 

преподав

атели по 

обединен

ия 

Обуче-

ние 
МОН Повишаване на 

компетентността 

на 

преподавателите  

в електронни 

платформи за 

дистанционно 

обучение-

Microsoft Teams, 

Shkolo.bg,  

2020/21 Всички 

педагогиче-

ски 

специалисти 

финансиране 

Въвежда

ща 

квалифи-

кация 

Настойничес

ки подход на 

преподавател 

по БЕЛ 

2020/21 Препода-

вател по 

БЕЛ при 

прекъсва

не на 

пед. 

практика 

в 

резултат 

на 

майчинст

во 

Семинар МОН Проект 

„Образование за 

утрешния ден” 

16-18 

октомври 

2020 г. 

Всички 

педагогическ

и 

специалисти 

финансиране 

Обуче-

ние 

Посещение 

на уроци по 

чужди езици 

и обмяна на 

добри 

практики 

2020/21 г. Преподав

атели по 

чужди 

езици 

      

Практи Методическо 2020/21 Преподава Обуче- РУО- Надграждане на 2020/2021г Преподавател финансиране 



чески 

семинар 
подпомагане-  

обсъждане и 

анализ на 

проведеното 

дистанционно 

обучение – 

предимства и 

недостатъци 

тели по 

математика 
ние МОН уменията за 

функционално 

оценяване на 

индивидуалните 

потребности на 

деца и ученици 

със СОП в 

дигитална среда 

и определяне на 

необходимата 

допълнителна 

подкрепа за 

личностно 

развитие в 

съответствие с 

индивидуалните 

им потребности. 

. и, работещи с 

деца със СОП  

Тренинг 

Създаване на 

тестове на 

различни 

електронни 

платформи. 

Присъствено 

провеждане на 

тестове в 

електронна 

среда 

2020/21 Преподава

тели по 

математика 

      

Вътрешно

институци

онална 

Анализ на 

резултатите от 

НВО в 7 клас 

по математика 

на 

новопостъпи-

лите ученици 

2020/21 Преподава

тели по 

математика 

      



от 5 и 8 клас с 

цел ранна 

диагностика 

на ученици с 

обучителни 

проблеми  и 

изготвяне на 

стратегия за 

работа с тях. 

Семинар 

 

Споделяне на 

иновативни 

практики. 

 

2020/21 Преподава

тели по 

математика 

      

Обучение 

Споделяне на 

опит при 

изготвяне 

портфолио на 

учителя и 

ученика. 

2020/21 Преподава

тели по 

математика 

      

Вътрешно

институци

онална 

Методическо 

подпомагане- 

обогатяване 

банката с 

тестове и 

контролни в 

общата ел. 

поща. 

2020/21 Преподава

тели по 

математика 

      

Открит 

урок 

Открита 

практика по 

приложна 

математика 

чрез 

иновативни 

методи в 9 

2020/21 Преподава

тели по 

математика 

      



клас. 

Вътрешно

институци

онална 

Методическо 

подпомагане- 

Обмяна на 

материали и 

идеи между 

МО по 

природни 

науки и МО 

по МАТ и ИТ 

с цел по-добро 

прилагане на 

знанията по 

математика  

по проект 

PISA, опит за 

работа в 

облак. 

2020/21 Преподава

тели по 

математика 

      

Вътреш-

ноинстит

уционал-

на 

квалифи-

кация 

Открити 

уроци по 

история с 

теми  

”Будителите 

в историята” 

„Холокоста и 

България  

Как да 

моделираме 

урока в 

класно-

урочна или 

онлайн среда 

(Издателство 

Клет) 

Кр. на 

окт. 

2020 г. и  

Март 

2021 г. 

Преподав

атели по 

история . 

Д. 

Георгиева, 

Д. 

Ламбова,Д. 

Ангелова 

Обуче-

ние 

МОН 1.Компетентност

-ен подход и 

образователни 

резултати 
 

2020/2021 Обучение на 

учители, 

преподава-

щи 

математика 

и природни 

науки 

Финансиране 



    Курс, 

продълж

аваща 

квалифи

кация 

МОН Дигитална 

география 

2020/21 С. Лукарска финансиране 

    Курс РУО-

МОН 
Креативност, 

иновативност, 

новаторство. 
Знания и умения 

за иновативното 

училище 

2020/2021 Преподавате-

ли, участващи 

в програмата 

за иновативно 

училище от 

всички 

направления 

финансиране 

    Курс  РУО-

МОН 
Усъвършенства-

не на системата 

за 

взаимодействие 

с родители, 

стимулиране на 

родителска 

активност, 

включване на 

семействата на 

децата и 

учениците в 

организацията и 

управлението на 

образователния 

процес в 

условията на 

извънредна 

ситуация на 

Covit 19 среда.  

2020/2021 

г. 

Преподавател

и от всички 

направления 

финансиране 

    Курс МОН Подпомагане на 2020/21 Преподавател Финансиране 



пед.специалисти 

за въвеждане на 

успешни 

практики в 

обучението и 

реализирането 

на политиката на 

училището за 

осигуряване на  

напредък и 

подобряване на 

образователните 

резултати на 

учениците.  

и от всички 

направления 

    Тренинг МОН Подпомагане на 

педагогическите 

специалисти за  

безопасно 

образование в 

извънредни 

условия на 

COVID-19  среда 

2020/21 Преподавател

и от всички 

направления 

Не 

    Семинар  МОН Знания и умения в 

музикалното и 

танцово изкуство 

2020/2021 Г. Христова, 

Венислав 

Будинов,  

Не  

 
Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 12/14.09.2020 г. 

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


