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І. Анализ на дейността на училището през учебна 2021/2022 г. 

1. Постижения и резултати в дейността на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ през 2021/2022 учебна година 

Цялостната дейност на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ през 2021/2022 учебна година протече съгласно утвърдените от МОН учебни планове и 

програми, училищни учебни планове и задачите заложени в годишния план. 

1.1. В Гимназията бяха създадени условия за осъществяване на държавната политика в областта на професионалното образование: 

• реализиран държавен план-прием от две самостоятелни паралелки в дневна форма на обучение: 

− професия Машинен оператор, специалност Машини и съоръжения за заваряване; 

− професия Електромонтьор, специалност Електродомакинска техника. 

• голяма част от педагогическият колектив е от правоспособни учители – 22 и 1 без учителска правоспособност, от които: 

− 1 с ІI ПKC; 

− 4 с ІІІ ПКС 

− 6 с IV ПKC; 

− 7 с V ПKC; 

− 5 без ПКС. 

• училищната документация беше планирана и изготвена в срок. 

• провеждането на учебните и производствени практики по всички професии/ специалности бе обезпечено с необходимите материали и 

инструменти; 

• материално-техническата база се стопанисваше добре и се поддържаше според възможностите на бюджета и с големия ентусиазъм на 

училищния екип. 

1.2. През учебната 2021/2022г. в ПГМЕТ „Христо Смирненски“ се обучаваха  300 ученици в 14 паралелки: 

− 172 ученици в дневна форма на обучение, разпределени в  9 самостоятелни паралелки и 2 сборна; 

− 24 ученици в дуална система на обучение, разпределени в 1 самостоятелна и 1 сборни паралелки; 
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− 76 в задочна форма на обучение, разпределени в 3 самостоятелни паралелки; 

− 52 ученици в самостоятелна форма на обучение.  

1.3. Училищната общност положи усилия и се справи с предизвикателствата на електронното обучение и годината приключи с добри числови 

резултати:  

• общият среден успех на училището за учебната 2021/2022 година е Добър 3,86; 

• постигнатите резултати от НВО в Х клас 

 

НВО явили се неявили се ср. успех в 

точки 

ср. успех за 

страната в 

точки 

БЕЛ 28 12 12,64 43,16 

МАТЕМАТИКА 29 11 15,31 34,72 

 

• за учебната 2021/2022 година, на завършилите успешно XII клас възпитаници на училището, диплома за средно образование получиха 7 

ученици, а свидетелство за професионална квалификация – 21 ученици. 

1.4. Акцент в дейността на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ през изминалата учебна година беше работата по една от основните стратегически 

цели в образователната политика на училището, а именно – включването на учениците като партньори в училищните дейности, както на ниво клас, 

така и на ниво училище. 

• функционира ученически училищен съвет, който съдейства на ръководството на ПГМЕТ при организирането и провеждането на 

училищните мероприятия, тържества и празници. 

• създадени бяха добри условия за удовлетворяване на личностните, образователни и социални потребности на учениците, включително и 

чрез мотивиране и подкрепа за участие в състезания, олимпиади и конкурси, свързани пряко с учебните специалности. 

1.5. През учебната 2021/2022г. екипът на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ в работата по следните проекти от Национални програми на МОН: 

• „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 

• „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 
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• „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“  

• „Без свободен час“ 

• „Професионално образование и обучение“ 

• „Отново заедно“ 

• „Квалификация“ 

2. Проблеми и трудности в дейността на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ през 2020/2021 учебна година 

2.1. Не се сключиха договори за осигуряване на реални производствени условия по дуалната система на обучение на учениците от ХІ клас с ЧЕЗ 

и Палфингер Продукционстехник България ЕООД, клон Червен бряг. Училището продължи да търси решение на възникналия проблем като отправи 

запитвания и организира срещи с фирми, чиято дейност е насочена в направленията машиностроене и електротехника, но за съжаление срещна 

незаинтересованост от работодателите, получи откази, поради което се наложи преструктурирането на паралелката от дуална в дневна форма на 

обучение.  

2.2. И през изтеклата 2021/2022 учебна година не стартира одобреният проект за ремонт на училището по Оперативна програма „Региони в 

растеж”, чрез реализацията на който гимназията ще стане по-привлекателно и желано място за обучение и развитие на учениците. 

3. Рискове и опасности, които биха могли да повлияят неблагоприятно за бъдещето развитие на ПГМЕТ „Христо 

Смирненски“ 

Пред българското образование стоят някои глобални проблеми, свързани с прогресивно намаляващия брой ученици в резултат на демографския 

срив, което рефлектира върху бюджета на училището и осигуряването на задължителни норми на преподавателска работа /ЗНПР/ за всички учители, 

което може да доведе до съкращения на работни места, както и застаряването на педагогическите специалисти, на които средната възраст за страната 

е 55 години.  

На фона на таи ситуация в страната пред училищния екип на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ стоят някои проблеми, свързани с: 
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3.1. Процентът на пътуващите ученици в ПГМЕТ е много висок – приблизително 80% от учениците са от селищата на общината и съседни 

общини. Това до голяма степен определя ниската мотивация за учебен труд на отделни ученици, допуснали голям брой отсъствия по неуважителни 

причини.  

3.2. Не до там добрите резултати в образователно-възпитателната работа на отделни ученици са в резултат както на обективни причини, така и 

на субективни фактори: 

3.2.1. увеличаващата се демотивация за учебна работа на учениците, поради което някои ученици проявяват несериозно отношение към учебния 

труд, имат пропуски в знанията си и допускат неизвинени отсъствия. Демотивацията на учениците в ПГМЕТ „Христо Смирненски“ във висока 

степен произтичаща от: 

− приблизително 90% от учениците се самоопределят етнически като роми – в голяма степен образованието за повечето семейства не е водеща 

ценност; 

− повече от семействата са с нисък социален, образователен и финансов статус – безработни, разведени родители, 1 родител, родители, 

работещи в чужбина и други, което създава сериозни трудности по отношение на дисциплината и редовното посещение на учебните занятия от 

някои ученици;  

− сложното и абстрактно учебно съдържание по някои учебни предмети. 

3.2.2. недостатъчна връзка и комуникация с родителите, част от които проявяват неангажираност и занижен контрол спрямо децата си. 

3.2.3. недостатъчната вътрешно-училищната квалификация на учителите по отношение на тяхната затвореност предимно в рамките на 

училищната информация  и необходимостта от реализиране на съвместни дейности  с различните структури на образователната система и 

институциите, свързани с тях за ограничаване на закъсненията, безпричинните отсъствия и повишаване на мотивацията за развитие на учениците в 

риск от отпадане. 

3.2.4. Недостатъчна активност на методическите обединения и училищните комисии за намиране на начини, средства и подходи за повишаване 

на мотивацията на учениците и включването им в образователно-възпитателния процес. 
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4. Възможности, които не са оползотворени максимално в дейността на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ през 2020/2021 

учебна година 

Независимо от постигнатите резултати, все още има полета за бъдеща работа в дейностите на учелището. 

• Да се подобри създадената система за организация по всички видове дейности, съгласуваност, отчетност на резултатите, което да доведе до 

единство на образователно-възпитателния процес.  

• Да се подобри планирането на образователно-възпитателния процес, което да доведе до усъвършенстване качеството на организацията, 

структурата и методиката на обучение и възпитание. 

• Да се прилагат в образователно-възпитателната работа на учителите иновационни разработки по предмети и интерактивни методи в 

обучението, което да направи сложното и абстрактно учебно съдържание по някои учебни предмети достъпно и забавно. 

• Да се продължи търсенето на партньори за сключване на договори, с цел реализация на дуалната система на образование.  

• За отстраняване на допуснатите слабости и повишаване на резултатите и качеството на обучение е необходимо да се осъществят следните 

възможности: 

− повишаване качеството на контрол за ефективно постигане целите за развитие на училището; 

− повишаване качеството на преподаване, чрез вътрешно-квалификационни форми и мотивация за лично професионално израстване и 

развитие на учителите.  

− създаване на подходящата и качествена среда за пълноценна мотивация на учениците към образователно-възпитателния процес и 

реализация след завършване на средното образование; 

− създаване на благоприятни условия за привличане и включване на учениците в училищните дейности.  

− разширяване работата по гражданското образование на учениците; 

− информиране, мотивиране и включване в процеса на обучение на лица над 16-годишна възраст за придобиване, разширяване и 

усъвършенстване на професионалната квалификация; 

− развитие на идеите за национални и училищни традиции и ритуализация; 
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− повишаване нивото на работата с родителите, обществения съвет и социалните партньори с цел подобряване качеството на 

професионалното образование. 

− създаване на по-добра координация между институциите при работа с ученици с противообществени прояви и в риск. 

− подобряване работата с родителите, чрез привличане на по-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми като 

ограничаване на отсъствията на учениците, намаляване на противообществените прояви, спазване на Правилника за дейността на 

училището и превенция на тютюнопушенето, употребата на наркотици и алкохол сред подрастващите. 

− осъществяване на дейности по изготвяне и реализиране на повече проекти; 

− продължаване работата по обновяването и обогатяването на МТБ и повишаване взискателността по отношение опазване на училищното 

имущество. 

− подобряване и разширяване рекламната дейност на училището, с цел неговото популяризиране. 

II. Приоритети в училищната политика за учебната 2022/2023 година, съответстващи на националните цели, съгласно 

стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) и на 

приоритетите на МОН 

1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна политика за подобряване на качеството на образование и 

осигуряване на равен достъп и пълноценна социализация на учениците.  

2. Осъществяване дейността на на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното 

образование и прилагане на държавните образователни стандарти. 

3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, чрез стимулиране обмена на добри практики, партньорство и практическо 

приложение на придобити умения в резултат на участие в квалификационни форми. 

4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно развитие на учениците в училището.  

5. Ефективно взаимодействие с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежта.  
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ІІІ. Цели, стратегии, приоритети 

1. Визия 

Виждането ни за ПГМЕТ „Христо Смирненски“  е институция с повишен авторитет, която предоставя качествено образование на своите ученици 

като формира у тях национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация в живота. Провокира доверие в 

родителите за образованието на техните деца чрез мотивиран, компетентен и квалифициран преподавателски състав, който ангажира, подпомага и 

стимулира учениците, за да ги прави значими както в учебния процес, така и извън него. Изградени автономни личности с развити професионални 

компетенции, притежаващи ценности, качества и умения, които ги оформят като добросъвестни членове на обществото ни с изявена гражданска 

позиция. Мислещи и можещи хора, адекватни на конкурентните изисквания на 21 век, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и 

прилагат за себе си и в полза на обществото. 

2. Мисия 

Мисията на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ е да подпомага учениците в развитието и усъвършенстването им в оптимална училищна среда, с 

квалифицирани преподаватели и в партньорство с родителите. Усилията на екипа ни са насочени към придобиване от учениците на образование, 

усвояване и прилагане на нови знания, умения и компетентности, които са необходими, за успешното им реализиране в социалната среда. 

Проявяваме постоянен стремеж към формирането на функционални личности, които да са в състояние да отговорят на динамичните процеси на 

съвременното дигитално общество, което изисква познания в областта на модерните технологии за информация и комуникация, умения за социален 

диалог, готовност за развитие чрез учене през целия живот. Мисия на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ е изграждането на ценностно ориентирани 

личности с изразена индивидуалност, умения за работа в екип, гражданско самосъзнание, позиция и поведение. Отговорни млади хора, уважителни 

към различията, които показват загриженост и зачитане на човешкото достойнство. 

3. Основна цел  

Развитие на ПГМЕТ „Христо Смирненски“  в условията на прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование и на растяща 

конкуренция, чрез създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и учителите и в партньорство с родителите и 
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институциите, с което да се утвърди като предпочитано място за обучение и възпитание на подрастващите от град Кнежа и общината, и се превърне 

от училище за всички в училище за всеки. 

4. Стратегии в постигането на основната цел 

1. Издигане авторитета на гимназията като институция. 

2. Повишаване авторитета на учителя, чрез превръщането му в медиатор на знанията и уменията на учениците и координатор на дейностите. 

3. Създаване на мотивация за учене и развитие на учениците и благоприятна среда, в която образованието се възприема като ценност. 

4. Оптимално включване на учениците от етническите малцинствени групи в образователния процес. 

5. Изграждане на подкрепяща среда, чрез гражданско образование и активно партньорство с родителите, партньори и заинтересованите 

институции. 

6. Непрекъснато усъвършенстване на професионалната компетентност и повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. 

7. Обективно прилагане на диференцирания подход в заплащането и реална оценка на качеството на учителския труд, обвързан с повишаване 

качеството на обучението. 

8. Ефективно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет и утвърждаване на Обществения съвет в орган с реални и 

ефективно правомощия в областта на финансовата и управленската дейност на гимназията. 

9. Насърчаване и развитие на ученическия спорт, повишаване на двигателната активност на учениците. 

5. Оперативни цели 

1. Опазване здравето на учениците, на работещите в училище, на семействата и на всички, които посещават ПГМЕТ „Христо Смирненски“ 

2. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование съобразно индивидуалните способности и потребности 

на учениците чрез привеждане дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС 

3. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура, чрез прилагане  на училищни политики в подкрепа на гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование 

4.  Училището да се превърне в желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на учениците 



Годишен план за дейността на ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа за 2022/2023 учебна година 

 

 

 

 

12 

5. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите специалисти 

6. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежките политики 

7. Оптимална  реализация на учениците, завършващи ПГМЕТ „Христо Смирненски“ 

ІV. Организационна структура на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ 

За правилно и ефективно планиране и провеждане на образователния и възпитателния процес в ПГМЕТ са сформирани постоянни, временни 

комисии и методически обединения. 

№ Помощни органи за управление Членове Председател 

1.  Методически обединения 

1.1. Методическо обединение „Професионално образование” инж. Танчева, инж. Хичкова, 

Цекова, инж. Дамяновска, инж. 

Кръстева, инж. Аврамова, инж. 

Такова, Вановски, инж. Бучелска 

Н. Никовски 

1.2. Методическо обединение „Общообразователни предмети” 

 

 

Бешовска, инж. Стаменов, 

Ангелов, инж. Михайлова, 

Бачийска, Димитрова, Цалова, 

Георгиева, Санкова, Коларов, 

Пацовска, Георгиева 

В. Молловска 

1.3. Методическо обединение на класните ръководители 

 

 

инж. Бучелска, Цекова, Пацовска, 

инж. Стаменов, инж. Михайлова, 

инж. Дамяновска, Димитров, инж. 

Кръстева, Санкова, Вановски, 

Димитрова, Ангелов 

инж. Такова 

2. Постоянни комисии 

2.1. Комисия по изработване и актуализиране на училищните правилници, 

планове, кодекси и стратегия 

Цекова, инж. Бучелска, 

Молловска, инж. Кръстева, инж. 

Такова, инж. Танчева, Цветкова, 

инж. Дамяновска 

Пацовска 

2.2. Комисия по изготвяне на училищните учебни планове по специалности, 

класове и  учебни програми 

Димитрова, Пацовска, инж. 

Стаменов, инж. Аврамова 

инж. Хичкова 

2.3. Комисия за вътрешно-квалификационна дейност Маркова, Пацовска, инж. Хичкова инж. Кръстева 
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2.4. Комисия по безопасност на движението, охраната на труда и противопожарна 

охрана 

Бешовска, инж. Танчева, Ненков, 

Вановски 

инж. Такова 

2.5. Комисия по изпълнение на държавния план-прием инж. Бучелска,  Пацовска, Цекова, 

инж. Кръстева, Тафраджийска, 

инж. Такова, инж. Михайлова 

инж. Танчева 

2.6. Комисия по етика инж. Танчева, инж. Аврамова, 

инж. Дамяновска, Пацовска, 

Санкова 

Цекова 

2.7. Комисия по маркетинг и разработване на проекти по програми инж. Танчева, инж. Стаменов, 

инж. Кръстева, инж. Дамяновска, 

Пацовска, Маркова 

инж. Хичкова 

2.8. Комисия за извънкласна работа с ученици Цветкова, Цекова, инж. Кръстева, 

Димитров, Никовски  

инж. Бучелска 

2.9. Комисия по формите на образците на НСИ и стипендии инж. Стаменов, Маркова, инж. 

Такова, инж. Михайлова 

инж. Танчева 

2.10. Комисия по поддържане, обогатяване на материално-техническата база и 

нейното хигиенизиране 

инж. Бучелска, инж. Стаменов, 

Жилкова, Пахарска, Пейчев, 

Коларов 

Цекова 

2.11. Комисия по архивна дейност и документооборот Тафраджийска, инж. Стаменов, 

Маркова, инж. Танчева 

Дишовска 

2.12. Комисия за поддържане на сайта и електронната страница на училището инж. Стаменов, инж. Бучелска, 

Бачийска, Цекова, Пацовска 

инж. Михайлова 

2.13. Комисия/ Работна група по самооценяването инж. Кръстева, Пацовска, инж. 

Хичкова, инж. Бучелска 

инж. Танчева 

2.14. Училищен координационен съвет за противодействие на тормоза в училище Цветкова, Димитров, Пацовска, 

инж. Дамяновска, инж. Михайлова 

инж. Хичкова 

2.15. Комисия по естетизация и украса на училището инж. Михайлова, инж. Бучелска, 

инж. Кръстева, Бачийска 

Цекова 

2.15. Комисия за културна и спортна дейност (Художествен съвет) Димитрова, Санкова, инж. Такова, 

Цекова, Георгиева 

Димитров 

2.16. Екип за осъществяване на ОРЕС 

Председател: зам.-директор. 

Членове: училищен психолог; всички класни ръководители на паралелките. 

Цветкова, инж. Бучелска, Цекова, 

инж. Такова, Никовски, инж. 

Стаменов, инж. Михайлова, инж. 

Дамяновска, Димитров, инж. 

инж. Танчева 
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Аврамова, инж. Кръстева, 

Санкова, Вановски, Димитрова, 

Пацовска 

3.  Временни комисии 

3.1. За изработване на седмично разписание инж. Стаменов, инж. Кръстева, 

Пацовска 

инж. Танчева 

3.2. По диференцирано заплащане инж. Хичкова, Маркова, Пацовска инж. Танчева 

3.3. За проверка воденето на задължителната училищна документация Бешовска, Пацовска, инж. 

Кръстева 

инж. Хичкова 

3.4. За отчитане и популяризиране участието на ученици в извънкласни дейности инж. Бучелска, инж. Михайлова, 

инж. Кръстева 

Цекова 

V. Дейности за реализиране на целите и приоритетите 

1. Дейности в изпълнение на национални и регионални стратегии и политики 

№ Дейност Срок Отговорност Индикатори Финансиране 

1. Изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (приет с ПМС № 100 от 08.06.2018 г.) 

1.1 Осигуряване непрекъснатост на дейността на екипите за обхват, като 

взаимодействието между институциите е съобразно ситуацията с конкретната 

епидемичната обстановка и усилията се съсредоточат преди всичко към 

установяване на статуса на всеки ученик, както и прилагане на целенасочени 

мерки за недопускане на изолирането му от образователния процес, особено 

когато обучението се провежда от разстояние. 

постоянен 

през 

учебната 

2022/2023 

година 

Директор, 

Екип 

брой 

протоколи 

не е 

необходимо 

финансиране 

1.2 Прилагане на целенасочени компенсаторни мерки за подкрепа за личностно 

развитие на учениците, застрашени от отпадане, включително с осигуряване на 

алтернативни начини за доставяне на учебни материали и получаване на обратна 

връзка чрез включване на образователните медиатори; активно включване в 

обучението на учениците от разстояние в електронна среда от семейства с нисък 

социален статус. 

постоянен 

през 

учебната 

2022/2023 

година 

Директор, 

Учители, 

Образователе

н медиатор 

брой ученици от училищния 

бюджет 

2. Изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) 

2.1. Прилагане на училищна система за проследяване движението на учениците, 

обвързана с последващи действия за сигнализиране на общината и други 

институции. 

съгласно 

срокове 

от РУО 

Директор, 

ЗДУД 

брой ученици 

в периодите 

на отчитане: 

не е 

необходимо 

финансиране 
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№ Дейност Срок Отговорност Индикатори Финансиране 

записани/ 

преместени/ 

преминали в 

СФО 

2.2 Контрол на редовното посещение на училище и отсъствията на учениците. Учебна 

2022/2023 

година   

Директор  брой ученици 

с отсъствия  

не е 

необходимо 

финансиране 

2.3 Кариерно ориентиране и консултиране за избор на ВУЗ или фирма съобразно  

интересите, възможностите и перспективите за личностна реализация 

Учебна 

2022/2023 

година   

Психолог, 

Класни 

ръководители  

брой ученици, 

продължили 

образованиет

о си 

не е 

необходимо 

финансиране 

2.4 Осигуряване на безплатен транспорт на пътуващите ученици, подлежащи на 

задължително обучение. 

Учебна 

2022/2023 

година   

ЗДУД брой 

пътуващи 

ученици 

Целеви 

средства 

2.5 Предоставяне на стипендии на учениците със завършено основно образование. Учебна 

2022/2023 

година   

Директор брой ученици, 

получили 

стипендии 

Целеви 

средства 

2.6 Регистриране на отсъствията на учениците в националния регистър на МОН. ежемесеч

но през 

учебната 

година  

ЗАС брой 

отсъствия, 

статистика на 

отсъствията 

не е 

необходимо 

финансиране 

2.7 Превенция на обучителните трудности и ранно оценяване на риска – ранно 

идентифициране на учениците в риск чрез проучване и оценка на потребностите 

и интересите им, откриване и предотвратяване на причините, които биха довели 

до отпадане от училище. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Класни 

ръководители, 

учители 

брой 

идентифицир

ани ученици в 

риск 

не е 

необходимо 

финансиране 

3. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) 

3.1 Включване в национални прояви – маратон на четенето, седмица на четенето, 

седмица на Книгата, състезание по граматика и др. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Учители по 

БЕЛ 

брой 

инициативи 

не е 

необходимо 

финансиране 

3.2 Диагностициране на четивната и правописна грамотност на учениците от VIII 

клас. 

Октомври 

2022 

Учители по 

БЕЛ 

брой 

идентифицир

ани  

ученици в 

риск 

не е 

необходимо 

финансиране 
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№ Дейност Срок Отговорност Индикатори Финансиране 

3.3 Организиране на занимания по български език в рамките на консултации и  

занимания по интереси. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Учители по 

БЕЛ 

брой 

дейности 

по 

национални 

програми и 

проекти 

4. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката 

4.1 Съдействие за повишаване уменията на педагогическите специалисти за 

иновативно използване на ИКТ в класната стая, при ползване на източници на 

електронно учебно съдържание. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Ръководител 

ИКТ 

брой учители от училищния 

бюджет 

4.2 Осигуряване достъп до електронно обучение на ученици и учители – 

консултиране/ обучение на ученици, които поради някаква  

причина не се справят в платформата Teams; обучение на педагогическите  

специалисти, които не използват активно преподаване в Teams или имат 

необходимост от усъвършенстване на уменията. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Директор, 

Ръководител 

ИКТ, учители 

по ИТ 

брой учители от училищния 

бюджет 

4.3 Прилагане на електронен дневник и електронни картони за учениците. Учебна 

2022/2023 

година   

Директор, 

Ръководител 

ИКТ 

брой учители не е 

необходимо 

финансиране 

5. Изпълнение на плана за 2014-2020 г. по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 

5.1 Проучване на потребностите на педагогическите специалисти и планиране 

участието им в квалификационни форми, насочени към повишаване на 

професионалните компетенции. 

м.09. 

2022г. 

Директор брой 

анкетирани 

педагогическ

и специалисти 

не е 

необходимо 

финансиране 

5.2 Подкрепа на педагогическите специалисти по прилагане на ЗПУО и ДОС. Учебна 

2022/2023 

година   

Директор  

ЗДУД 

ЗДУПД 

брой 

консултирани 

педагогическ

и специалисти 

не е 

необходимо 

финансиране 

5.3 Подкрепа на младите учители в училището. Учебна 

2022/2023 

година   

Директор брой учители не е 

необходимо 

финансиране 

5.4 Участие на педагогически специалисти в квалификационни форми, предвидени 

от РУО и по НП за учебната година. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Директор  брой 

включени 

педагогическ

и специалисти  

по 

национални 

програми и 

проекти; 

от училищния 

бюджет 
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№ Дейност Срок Отговорност Индикатори Финансиране 

6. Изпълнение на плана по националните програми за развитие на средното образование 

6.1 Дейности по НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното 

образование“ 

 

Учебна 

2022/2023 

година   

Директор  обновена 

компютърнат

а техника, 

достъп до 

съвременни 

ИКТ, 

електронно 

обучение, 

електронни 

образователн

и ресурси, 

регистри, 

информацион

ни системи, 

портали и 

онлайн 

образователн

и услуги 

по 

национални 

програми и 

проекти 

6.2 Дейности по НП „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на 

обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Директор  брой 

дейности;  

брой ученици  

по 

национални 

програми и 

проекти 

6.3 Дейности по НП „Без свободен час” Учебна 

2022/2023 

година   

Директор  100% 

осигурено 

заместване на 

отсъстващи 

педагогическ

и специалисти 

по 

национални 

програми и 

проекти 

6.4 Участие на педагогически специалисти в квалификационните форми на НП за 

квалификация. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Директор  брой 

педагогическ

и специалисти 

по нац.  

програми и 

проекти 

7. Изпълнение на плана в изпълнение на стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за 

периода 2015 – 2020 година 
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№ Дейност Срок Отговорност Индикатори Финансиране 

7.1 Осъвременяване на съдържанието на професионалната подготовка чрез 

актуализиране на учебните планове и програми 

м.09.2022

г. 

Директор, 

Зам. 

директори 

брой 

програми, 

планове 

не е 

необходимо 

финансиране 

7.2 Предоставяне на  адаптирано към потребностите на младите хора информиране и 

консултиране. 

м.09.2022

г. 

Директор, 

Зам. 

директори 

брой 

консултации 

не е 

необходимо 

финансиране 

7.3 Използване на информационните и комуникационни технологии в 

професионалното образование и обучение. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Директор, 

Учители 

повишени 

годишни 

резултати 

не е 

необходимо 

финансиране 

7.4 Съчетаване на професионалната подготовка с иновативни методически подходи 

за предаване на знания и създаване на условия за активност на обучаваните за  

придобиване на търсените практически умения и личности качества. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Директор, 

учители 

брой 

педагогическ

и специалисти 

не е 

необходимо 

финансиране 

8. Изпълнение на плана по Националната стратегия за учене през целия живот 

8.1 Изготвяне на предложение за училищен и държавен прием за учебната 2023/2024 

година. 

Декември 

2022 

Директор  прием, 

съобразен с 

нуждите на 

пазара на 

труда и 

интересите на 

учениците 

не е 

необходимо 

финансиране 

8.2 Осигуряване на условия и възможности за допълнително обучение на учениците,  

съобразно индивидуалните им интереси и потребности, с цел развиване  на  

творческите  им способности  и  стимулиране  на  тяхната инициативност и 

предприемчивост. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Директор, 

учители 

брой ученици 

включени в 

дейности 

от училищния 

бюджет 

8.2 Подкрепа при работата с лектори от ВУЗ, фирми и бивши ученици. Учебна 

2022/2023 

година   

Директор  брой лектори, 

фирми 

не е 

необходимо 

финансиране 

9. Изпълнение на плана по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

9.1 Пълноценна социализация на  ученици от етническите малцинства.   Учебна 

2022/2023 

година   

Всички 

педагогическ

и специалисти 

брой 

дейности и  

планове 

не е 

необходимо 

финансиране 

9.2 Изпълнение на училищни програми за гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Всички 

педагогическ

и специалисти 

брой 

реализирани 

дейности 

от училищния 

бюджет 
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№ Дейност Срок Отговорност Индикатори Финансиране 

9.3 Създаване на условия за пълноценно интегриране на ученици от други етноси в 

училищна среда. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Всички 

педагогическ

и специалисти 

брой 

реализирани 

дейности 

не е 

необходимо 

финансиране 

10. Училищни мерки и дейности в изпълнение на Регионални програми (подобряване на резултатите на учениците, показани на 

националните външни оценявания в края на предходната учебна година) 

10.1 Диагностициране на учениците с обучителни трудности и с ниска четивна 

грамотност. 

Октомври  

2022 

Учителите по 

предмети 

брой ученици не е 

необходимо 

финансиране 

10.2 Картотекиране на конкретните пропуски на учениците в усвояването на 

задължителния общообразователен минимум по класове и учебни предмети и 

планиране на допълнителната работа. 

Октомври  

2022 

Учителите по 

предмети 

брой ученици не е 

необходимо 

финансиране 

10.3 Провеждане на консултации по предмети. Учебна 

2022/2023 

година   

Учителите по 

предмети 

брой 

консултации 

не е 

необходимо 

финансиране 

10.4 Допълнителна и индивидуална работа с ученици във връзка с НВО и ДЗИ и 

провеждане на пробно НВО и ДЗИ. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Учителите по 

предметите от 

НВО и ДЗИ  

брой 

консултации 

и ученици 

не е 

необходимо 

финансиране 

10.5 Проследяване на отсъствията на учениците и резултатите им от учебната дейност. Учебна 

2022/2023 

година   

Класни 

ръководители 

брой ученици, 

брой 

отсъствия 

не е 

необходимо 

финансиране 

10.6  Изпълнение на функционални задължения на учителите, свързани с 

предварителната подготовка, планирането, провеждането на образователните 

дейности и оценяването. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Учителите по 

предмети 

брой учители, 

брой 

документи 

не е 

необходимо 

финансиране 

10.7 Промяна в образователната дейност на учителите: 

1. ежедневно планиране на урочната дейност; 

2. задаване и проверка на домашна работа, тетрадки и др.; 

3. разнообразяване на методиката на преподаване с интерактивни дейности, 

учебни проекти, целенасочено прилагане на ИКТ, електронни учебни ресурси и 

др. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Учителите по 

предмети 

по-високи 

годишни 

резултати на 

учениците 

не е 

необходимо 

финансиране 

10.8 Мотивиране и стимулиране на учениците за личностна изява – участие в 

олимпиади, състезания, конкурси; публичност на постиженията им. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Учителите по 

предмети 

брой ученици, 

брой 

мероприятия, 

брой 

публикации 

не е 

необходимо 

финансиране 
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2. Дейности в изпълнение на специфичните училищни цели и приоритети  

ДЕЙНОСТ ПОДДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА 

ИНДИКАТОРИ ФИНАНСИРАНЕ 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Опазване здравето на учениците, на работещите в училище, на семействата и на всички, които посещават 

ПГМЕТ „Христо Смирненски“ 

1.1. Намаляване 

рисковете от 

разпространение 

на COVID-19 

1.1.1. Планиране на мерки и изготвяне на план за 

работа в условията на  COVID-19 

14.09. 2022г. ЗДУПД брой планирани 

и % работещи 

мерки 

не е 

необходимо 

финансиране 

1.1.2. Спазване на общите здравни 

противоепидемични мерки. 

Постоянен Директор брой училищни 

протоколи 

от училищния 

бюджет 

1.1.3. Носене на лични предпазни средства Постоянен Директор брой ежемесечни 

отчети 

от училищния 

бюджет 

1.1.4. Дезинфекция  на повърхностите и 

проветряване 

Постоянен Хигиенисти брой протоколи от училищния 

бюджет 

1.1.5. Засилена  лична  хигиена  и създаване 

условия за това 

Постоянен Директор, 

хигиенисти 

брой протоколи от училищния 

бюджет 

1.1.6. Създаване на  вътрешно училищна 

организация за спазване на правилата във връзка  с 

епидемията. 

14.09. 

2022г. 

Директор брой училищни 

документи 

не е 

необходимо 

финансиране 

1.1.7. Максимално ограничаване на  

контактите  между  ученици  от различни 

паралелки при осъществяване на заниманията по 

интереси. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Директор брой протоколи не е 

необходимо 

финансиране 

1.1.8. Осигуряване  дистанция  

между паралелките 

Учебна 

2022/2023 

година   

Директор брой протоколи не е 

необходимо 

финансиране 

1.2. Подпомагане 

на преминаване 

от присъствено 

обучение към 

ОРЕС 

1.2.1. Публикуване на училищния сайт указания за 

учители, ученици,  родители за  ОРЕС 

15.09. 

2022г.  

 

Ръководител 

ИКТ 

брой публикации не е 

необходимо 

финансиране 

1.2.2. При  започване на присъствено обучение да 

се използват всички възможности за подготовка на 

ученици и учители за  моментално преминаване от 

присъствено към  ОРЕС чрез създаване на групи за 

15.09. 

2022 г.  

 

Директор, 

работни 

групи, 

учители 

брой отчети не е 

необходимо 

финансиране 
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ДЕЙНОСТ ПОДДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА 

ИНДИКАТОРИ ФИНАНСИРАНЕ 

бърза комуникация между учители, ученици и 

родители. 

1.2.3. Съпътстваща подкрепа  за учениците,  

пропуснали присъствените учебни занятия 

Учебна 

2022/2023 

година   

Учители, 

класни 

ръководители, 

психолог, 

брой отчети не е 

необходимо 

финансиране 

1.2.4. Поддържане на добър психоклимат и 

намаляване  на ситуациите на напрежение, стрес и 

дезинформация. 

Учебна 

2022/2023 

година   

Училищен 

психолог, 

класни 

ръководители 

брой 

информационни 

кампании 

не е 

необходимо 

финансиране 

1.2.5. Обособяване на стая като място за изолиране 

на ученик или лице с грипоподобни симптоми 

Учебна 

2022/2023 

година   

Директор брой отчети не е 

необходимо 

финансиране 

1.2.6. Преминаване към ОРЕС При 

необходимост 

Екип брой отчети не е 

необходимо 

финансиране 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование съобразно 

индивидуалните способности и потребности на учениците чрез привеждане дейността на училището в съответствие с разпоредбите на 

ЗПУО и ДОС 

2.1. Планиране, 

организация и 

контрол на 

дейността на 

училището 

2.1.1. Изготвяне и/ или актуализация на основните 

училищни документи в съответствие със ЗПУО и 

ДОС: Списък Образец 1, ПДУ, ПВТР, ПБУВОТ, 

етичен кодекс и др. 

м. 09.2022г. Директор и 

комисии, 

работни 

групи 

 

брой училищни 

документи 

 

не е 

необходимо 

финансиране 

2.1.2. Изготвяне на: 

- график на приемното време на учителите за 

консултации на родители и ученици и за работа с 

документация; 

- график за провеждане на класни и контролни 

работи; 

- график за допълнителна работа с учениците; 

- седмичното разписание за първи/ втори учебен 

срок. 

м. 09.2022г. 

м. 02.2023г. 

 

зам. директор, 

учители 

брой училищни 

документи 

 

не е 

необходимо 

финансиране 
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ДЕЙНОСТ ПОДДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА 

ИНДИКАТОРИ ФИНАНСИРАНЕ 

2.1.3. Определяне състава на постоянните 

училищни комисии за планиране и организация на 

основните направления в дейността на училището. 

м. 09.2022г. Директор брой комисии 

 

не е 

необходимо 

финансиране 

2.1.4. Изготвяне и приемане на плановете на 

комисии и екипи 

м. 10.2022г.  

 

 

Председатели 

на комисии, 

екипи 

брой планове не е 

необходимо 

финансиране 

2.1.5. Изготвяне и заверка на програми за РПП, 

ЗИП, практика; Изготвяне на годишните 

разпределения, плановете за ЧК. 

14.09.2022г. 

 

Учители 

Директор 

 

брой училищни 

документи 

 

не е 

необходимо 

финансиране 

2.1.6. Осъществяване на ефективен контрол на 

образователния процес от директора и заместник-

директорите съобразно целите на училищната 

стратегия и при необходимост – своевременно 

предприемане на действия за подобряването му. 

През 

учебната 

година 

Директор  

 

брой протоколи 

от КД на 

директора, 

ЗДУД и ЗДУПД 

не е 

необходимо 

финансиране 

2.1.7. Изпълнение на дейности и процедури по 

управление на качеството на образованието в 

училището. 

През 

учебната 

година 

Директор, 

Зам.- 

директори 

брой документи 

 

от училищния 

бюджет 

2.2. 

Осъществяване 

на привлекателен 

и мотивиращ 

процес на 

училищно 

образование 

2.2.1. Диагностика на четивната техника и умения 

на учениците в VIII клас и провеждане на дейности 

за  подобряването ѝ – организиране на, 

извънкласно четене, конкурси и др. 

м. 09. 2022г. Учители по 

БЕЛ 

по-високи 

качествени 

резултати в края 

на учебната 

година 

от училищния 

бюджет 

2.2.2. Използване на съвременни образователни 

технологии и форми на педагогическо 

взаимодействие за мотивиране на учениците и 

прилагане на усвоените знания в практиката.  

постоянно 

през учебната 

2022/2023 

година 

Учители  по-висока 

мотивация за 

развитие и 

резултати в края 

на учебната 

година 

от училищния 

бюджет 

2.2.3. Промяна на стила и методите на работа и 

ориентиране на обучението към потребностите на 

отделния ученик. 

постоянно 

през учебната 

2022/2023 

година 

Учители, 

училищен 

психолог 

повишен интерес 

към ОВР и 

ограничени 

отсъствия 

от училищния 

бюджет 
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2.2.4. Подкрепа на личностното развитие на 

учениците, превенция на обучителните трудности и 

ранно оценяване на риска – ранно идентифициране 

на учениците в риск чрез проучване и оценка на 

потребностите и интересите им, откриване и 

предотвратяване на причините, които биха довели 

до отпадане от училище. 

постоянно 

през учебната 

2022/2023 

година 

Учители, 

училищен 

психолог 

понижен риск за 

отпадане в края 

на учебната 

година 

от училищния 

бюджет 

2.2.5.  Анализ и представяне на резултатите от 

входно ниво и предприемане на мерки за 

преодоляване на констатираните пропуски . 

м. 10.2022г. Учители  брой набелязани 

и работещи 

мерки 

от училищния 

бюджет 

2.3. 

Осъществяване 

на училищен и 

държавен план-

прием 

2.3.1. Изготвяне проект за държавен план-прием 

2022/2023 учебна година. 

м.01 – м.02.  

2023г. 

Директор  План-прием не е 

необходимо 

финансиране 

2.3.2. Разработване на училищна политика и 

рекламна стратегия за изпълнение на план-приема 

м. 03.2023г. Комисия по 

изпълнение 

на държавния 

план-прием  

работеща 

стратегия за 

осъществяване на 

план-приема и 

популяризиране 

на училището 

от училищния 

бюджет 

2.3.3. Представяне план-приема в основните 

училища за професионално ориентиране на 

учениците от VІІ клас 

м.05 – м.06.  

2023г. 

Работни 

групи 

брой проведени 

презентации 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Изграждане и поддържане на институционална организационна култура, чрез прилагане  на училищни 

политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. 

3.1. Гражданско 

образование 

3.1.1. Насоченост на обучението по всички 

предмети към формиране и усвояване на умения за 

разбиране и отговорно поведение в обществото; 

подпомагане процеса на личностно развитие и 

себепознание в контекста на взаимодействие с 

другите хора. 

постоянно 

през учебната 

2022/2023г. 

Учители  Положителни 

резултати в края 

на учебната 

година 

от училищния 

бюджет 

3.1.2. Целенасочена възпитателната работа по 

класове, съобразена с възрастта на учениците и 

особеностите в тяхното развитие и интереси, 

постоянно 

през учебната 

2022/2023г. 

Класни 

ръководители 

брой училищни 

документи 

 

не е 

необходимо 

финансиране 
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изготвяне на планове за ЧК, етичен кодекс на 

училището и паралелките. 

Училищен 

психолог 

3.1.3. Изпълнение на дейности за информиране на 

учениците по въпроси като: 

- функциите на институции и управленски 

структури (съд, полиция, общинска/ областна 

администрация и др.) 

- права на човека, граждански права, 

дискриминация, равнопоставеност на половете; 

- здравна култура и здравословен начин на живот. 

постоянно 

през учебната 

2022/2023г. 

Учители, 

Училищен 

психолог 

Положителни 

резултати в края 

на учебната 

година 

от училищния 

бюджет 

3.1.4. Провеждане на училищни дейности, свързани 

с исторически събития, обществено значими 

инициативи, отбелязване на празници като: 

откриване на новата учебна година, патронен 

празник на училището, ден на народните будители, 

коледни тържества, национален празник, ден на 

българската просвета и култура и на славянската 

писменост, ден на Ботев и на загиналите за 

освобождението на България, изпращане на Випуск 

2022г. и др. 

през учебна 

2022/2023 г. и 

по график 

Работни 

групи, 

комисии, 

Учители  

Положителни 

резултати в края 

на учебната 

година 

от училищния 

бюджет 

3.2. Ученическо 

самоуправление 

3.2.1. Повишаване ролята на съветите на класа и 

Училищния парламент при организиране и 

осъществяване дейността на училището. 

през учебна 

2022/2023 г.  

Класни 

ръководители, 

училищен 

психолог 

брой проведени 

дейности на 

съветите на класа 

и УП 

не е 

необходимо 

финансиране 

3.2.2. Участие на представители на ученическата 

общност при обсъждане на проблеми и вземане на 

управленски решения, както и при отчитане на 

резултатите от образователния процес. 

през учебна 

2022/2023 г.  

Училищен 

психолог 

 

брой протоколи и 

отчети 

не е 

необходимо 

финансиране 

3.3. Екологична 

култура и навици 

за здравословен 

начин на живот 

3.3.1. Комплексно здравно образование чрез 

интерактивни дейности и занимания, посветени на 

превенцията на тютюнопушенето, наркоманиите и 

злоупотребата с алкохол, активна спортна и 

туристическа дейност. 

постоянно 

през учебната 

2022/2023г. 

Учители, 

Мед. сестра,  

Училищен 

психолог 

брой проведени 

дейности 

от училищния 

бюджет 
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ИНДИКАТОРИ ФИНАНСИРАНЕ 

3.3.2. Инициативи и мероприятия, имащи за цел 

формирането на навици за здравословен начин на 

живот и правилни житейски избори в детска 

възраст и по време на ранното полово съзряване. 

постоянно 

през учебната 

2022/2023г. 

Училищен 

психолог, 

Мед. сестра 

брой проведени 

дейности 

от училищния 

бюджет 

3.3.3. Обучения:  

- по безопасност на движението; 

- за действия при бедствия, аварии, катастрофи и 

пожари; 

- началното военно обучение в IX и X клас; 

- поведение при кризи и екстремни ситуации. 

през учебната 

2022/2023г. и 

по график 

Класни 

ръководители 

брой проведени 

обучения 

от училищния 

бюджет 

3.3.4. Изпълнение на училищни проекти за 

подпомагане на физическото възпитание и спорта. 

през учебната 

2022/2023г. и 

по график 

Учители  брой 

реализирани  

проекти и 

проведени 

дейности 

Целеви 

средства 

3.4. Превенция на 

агресията и 

негативните 

прояви сред 

учениците 

3.4.1. Разработване и изпълнение на програма за 

превенция на агресията и негативните прояви сред 

учениците. 

през учебната 

2022/2023г. и 

по график 

Училищен 

психолог  

брой проведени 

обучения и 

дейности 

от училищния 

бюджет 

3.4.2. Подобряване на уменията на работещите в 

училището за адекватна реакция при 

предотвратяване на случаи на агресия и насилие в 

училищна среда. 

постоянно 

през учебната 

2022/2023г. 

Училищен 

психолог  

брой проведени 

обучения и 

тренинги 

от училищния 

бюджет 

3.5. Подкрепа на 

личностното 

развитие на 

учениците 

3.5.1. Сформиране на екипи подкрепа за личностно 

развитие на учениците. Осигуряване изпълнението 

на изготвените планове за подкрепа.  

постоянно 

през учебната 

2022/2023г. 

Координатор, 

училищен 

психолог, 

ЕЛРУ 

брой планове и 

сформирани 

екипи 

от училищния 

бюджет 

3.5.2. Откриване на ученици с изявени дарби, 

работа с тях  и проследяване на развитието им; 

изготвяне на база данни и създаване на условия за 

тяхната изява на училищно и извънучилищно ниво. 

постоянно 

през учебната 

2022/2023г. 

Учители, 

училищен 

психолог, 

ЕЛРУ 

брой планове, 

сформирани 

екипи и доклади 

не е 

необходимо 

финансиране 

3.5.3. Изпълнение на програма за превенция на 

отпадането и/или преждевременното напускане на 

училище, която да съдържа: 

през учебната 

2022/2023г. и 

по график 

ЗДУД, 

училищен 

психолог 

брой проведени 

дейности и 

от училищния 

бюджет 
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- мерки за превенция и ограничаване на 

отпадането; 

- действия за интервенция при отпадане и/или 

преждевременното напускане на училище. 

приложени 

мерки 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: Училището да се превърне в желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на 

учениците. 

4.1. Извънкласни 

и извънучилищни 

форми 

4.1.1. Организиране на учениците в извънкласни и 

форми, стимулиращи техните интереси, таланти и 

творчески способности  

през учебната 

2022/2023г.  

Учители, 

училищен 

психолог 

брой 

извънкласни 

форми 

по национални 

програми и 

проекти 

4.1.2. Участие на учениците при разработване и 

реализиране на проекти по национални и 

европейски програми за развитие на извънкласната 

дейност. 

през учебната 

2022/2023г.  

Учители брой разработени 

проекти  

не е 

необходимо 

финансиране 

4.1.3. Участие на ученици и ученически отбори в 

състезания, конкурси, олимпиади. 

през учебната 

2022/2023г.  

Учители  брой проведени 

мероприятия и 

брой обхванати 

ученици 

от училищния 

бюджет 

4.1.4. Участие на учениците в организацията и 

провеждането на училищни празници и активности. 

през учебната 

2022/2023г.  

Учители  брой проведени 

мероприятия и 

брой обхванати 

ученици 

от училищния 

бюджет 

4.1.5. Предоставяне на свободен достъп на 

училищната база за провеждане на различни видове 

дейност. 

през учебната 

2022/2023г.  

Учители  брой проведени 

дейности 

не е 

необходимо 

финансиране 

4.2. Създаване и 

поддържане на 

благоприятна 

среда за обучение 

и развитие 

4.2.1. Осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на обучение и труд, подходящо 

интериорно оформление на учебните помещения. 

през учебната 

2022/2023г.  

ЗДУПД, 

Комисия  

брой протоколи от училищния 

бюджет 

4.2.2. Поддържане на благоприятна и толерантна 

атмосфера на общуване, доверие и взаимопомощ 

чрез различни мероприятия и личен пример. 

през учебната 

2022/2023г.  

Директор, 

всички 

работещи в 

училището  

брой проведени 

дейности 

не е 

необходимо 

финансиране 
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4.2.3. Модернизиране на базата чрез разработване и 

изпълнение на проекти по национални и 

европейски програми. 

през учебната 

2022/2023г.  

Директор, 

Комисия, 

работна група  

брой разработени 

и изпълнени 

проекти 

по национални 

програми и 

проекти 

4.2.4. Поддръжка на системата за постоянно 

видеонаблюдение и спазване на пропопускателния 

режим. 

през учебната 

2022/2023г.  

Директор Брой камери и 

протоколи, 

понижен риск от 

нежелани прояви 

и инциденти 

от училищния 

бюджет 

4.2.5. Поддръжка и поетапно обновяване на 

компютърната и комуникационната техника чрез 

кандидатстване и реализиране на НП „ИКТ“ и др. 

през учебната 

2022/2023г.  

Директор, 

Ръководител 

ИКТ 

брой проекти от училищния 

бюджет; 

по национални 

програми и 

проекти 

4.2.6. Осигуряване на ресурси за е-обучение, 

използване на електронни образователни ресурси. 

през учебната 

2022/2023г.  

Директор, 

Учители  

брой закупени 

ресурси 

от училищния 

бюджет;  

по национални 

програми и 

проекти 

4.2.7. Подобряване на условията за лабораторна и 

експериментална работа по природни науки чрез 

изпълнение на НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“. 

през учебната 

2022/2023г.  

Директор, 

учители по 

природни 

науки 

брой закупени 

ресурси 

по национални 

програми и 

проекти 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите специалисти 

5.1. 

Квалификация на 

педагогическите 

специалисти 

5.1.1. Изграждане на професионалния профил на 

педагогическите специалисти като съвкупност от 

знания, умения и отношения, съгл. Наредба № 15 

СПРУДДП. Подготовка за атестирането. 

м.09 – м.10. 

2022г. 

Комисия, 

Учители  

брой планове и 

портфолио,  

от училищния 

бюджет 

5.1.2. Осигуряване на условия и възможности за 

подобряване на компетентностите на 

педагогическите специалисти за ефективно 

изпълнение на изискванията на изпълняваната 

работа и за кариерно развитие чрез 

квалификационна дейност. 

през учебната 

2022/2023г.  

Директор, 

Учители  

брой проведени  

форми, брой 

учители, брой 

кредити, брой 

академични 

часове  

от училищния 

бюджет 
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5.1.3. Мотивиране на учителите за придобиване на 

по-висока ПКС, като едно от основанията за по-

бързо кариерно развитие. 

през учебната 

2022/2023г.  

Директор, 

Учители  

 

брой учители с 

повишена ПКС 

по национални 

програми и 

проекти; лични 

средства 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6: Взаимодействия с родители, общности, бизнеса, институции и структури, работещи в областта на 

образованието и младежките политики. 

6.1. 

Взаимодействие с 

родителите 

6.1.1. Изготвяне на Програма за приобщаване на 

родителите към образователния процес и 

включването им в училищния живот. 

м.10.2022г. училищен 

психолог, 

учители 

брой проведени 

съвместни 

мероприятия 

от училищния 

бюджет 

6.1.2. Анкетно проучване на мнението, очакванията 

и препоръките на родителите за ОВР в училище. 

м.10.2022г. училищен 

психолог, 

учители 

брой проведени 

анкети 

от училищния 

бюджет 

6.1.3. Усъвършенстване на системата от 

взаимовръзки и обратна информация в релацията 

„училище – семейство“ чрез: 

- укрепване на положителното отношение към 

училището като институция от страна на ученици и 

родители и проява на съпричастност към 

училищния живот; 

- установяване на система от форми и средства за 

сътрудничество и взаимодействие с родителите 

чрез общи и индивидуални срещи, консултации, 

обучения и др. 

през учебната 

2022/2023г.  

ръководство, 

учители, 

училищен 

психолог 

брой проведени 

срещи, 

консултации, 

мероприятия 

от училищния 

бюджет 

6.1.4. Информиране на родителите и стимулиране 

на родителската активност за основните 

нормативни и училищни документи, по повод 

информация за резултатите от учебната дейност, 

консултиране по проблеми, решаване на конфликти 

и налагане на санкции и др. 

през учебната 

2022/2023г.  

Учители  брой 

мероприятия, 

брой 

консултации 

от училищния 

бюджет 

6.1.5. Сътрудничество и съдействие от родителите: 

- при организиране на училищни дейности;  

- в процеса на кариерното информиране, 

ориентиране и развитие;  

през учебната 

2022/2023г.  

ръководство, 

учители, 

училищен 

психолог 

брой проведени 

срещи, 

протоколи 

не е 

необходимо 

финансиране 
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ДЕЙНОСТ ПОДДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА 

ИНДИКАТОРИ ФИНАНСИРАНЕ 

-при идентифициран риск за ученика от отпадане 

и/или преждевременно напускане на училище.  

6.1.6. Привличане и ангажиране на родителите в 

учебния процес на ниво клас и училище чрез 

участието им като лектори, обучители или 

доброволци. 

през учебната 

2022/2023г.  

ръководство, 

учители, 

психолог 

брой проведени 

срещи, 

протоколи 

не е 

необходимо 

финансиране 

6.1.7.  

Участие на родителите в извънкласните дейности 

чрез присъединяването им към училищните 

празници и тържества като участници. 

през учебната 

2022/2023г.  

ръководство, 

учители, 

училищен 

психолог 

брой участия и 

брой включени 

родители 

не е 

необходимо 

финансиране 

6.1.8. Провеждане на съвместни състезания с 

награден фонд между родители, ученици, учители 

и представители на бизнеса. 

м.03. и м.06. 

2023г. 

ръководство, 

учители, 

психолог 

брой проведени 

съвместни 

състезания 

училищен 

бюджет 

6.2. 

Взаимодействие с 

местни общности 

6.2.1. Привличане на двама членове на местната 

ромска общност в обществения съвет. 

 ръководство, 

учители, 

училищен 

психолог 

брой 

представители на 

ромската 

общност в ОС 

не е 

необходимо 

финансиране 

6.2.2. Провеждане на две мотивиращи срещи през 

годината с граждани, завършили ПГМЕТ, както и с 

професионално реализирани представители на 

ромската общност, които да разкажат за работата 

си на учениците. 

м.01. и м.04. 

2023г. 

ръководство, 

учители, 

училищен 

психолог 

брой проведени 

срещи 

не е 

необходимо 

финансиране 

6.2.3. Организиране и провеждане на срещи с 

пастори от местните евангелски църкви за 

мотивиране на ромските семейства към 

образование и развитие. 

м.11.2022г. и 

м.04.2023г. 

ръководство, 

учители, 

психолог 

брой проведени 

срещи 

не е 

необходимо 

финансиране 

6.3. 

Взаимодействие с 

бизнеса 

6.3.1. Задълбочаване контактите с бизнеса чрез 

включването им като лектори в провеждане на 

семинари и информационни срещи с учениците. 

м.01. и м.05. 

2023г. 

ръководство, 

учители 

брой проведени 

срещи, семинари 

не е 

необходимо 

финансиране 

6.1.2. Организиране на демонстрации, игри и 

събития през учебната година между 

представители на бизнеса и ученици. 

м.02 и м.06. 

2023г. 

ръководство, 

учители 

брой проведени 

мероприятия 

от училищния 

бюджет 
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ДЕЙНОСТ ПОДДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА 

ИНДИКАТОРИ ФИНАНСИРАНЕ 

6.4. 

Взаимодействие с 

институции 

6.4.1. Популяризиране дейността на училището на 

общински, областни и национални форуми, както и 

в медийното пространство. 

през учебната 

2022/2023г.  

ръководство, 

комисии, 

учители 

брой публикации от училищния 

бюджет 

6.4.2. Реализиране на съвместни проекти с 

партниращи организации. 

през учебната 

2022/2023г.  

ръководство, 

учители 

брой 

реализирани 

дейности 

не е 

необходимо 

финансиране 

6.4.3. Привличане на партньори чрез обсъждане на 

идеи и споделяне на намерения с представители на 

различни институции и организации, които 

проявяват интерес към сферите, в които училището 

възнамерява да кандидатства по проекти. 

през учебната 

2022/2023г.  

Ръководство, 

учители 

брой привлечени 

партньори 

не е 

необходимо 

финансиране 

6.5. Присъствие 

на училището в 

общественото 

пространство 

6.5.1. Участие на учители и ученици в общински 

празници, състезания, форуми и др. 

през учебната 

2022/2023г.  

Директор и 

целия екип на 

ПГМЕТ 

брой проведени 

мероприятия и 

брой участници 

от училищния 

бюджет 

6.5.2. Поддържане и своевременно обновяване 

сайта на училището с актуална информация за 

нормативната база, организацията на дейността, 

изявите в различни направления на училищния 

живот и др. 

през учебната 

2022/2023г.  

Ръководител 

ИКТ, 

Комисия 

брой публикации не е 

необходимо 

финансиране 

6.5.3. Издигане авторитета на училището чрез 

информация в печатни и електронни медии. 

през учебната 

2022/2023г.  

Директор, 

Комисия 

брой публикации от училищния 

бюджет 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 7: Оптимална  реализация на учениците, завършващи ПГМЕТ „Христо Смирненски“ 

7.1. Мотивиране 

за продължаващо 

обучение 

7.1.1. Провеждане на допълнителни консултации с 

12-те класове. 

през учебната 

2022/2023г.  

Ръководство, 

учители 

брой проведени 

допълнителни 

консултации 

не е 

необходимо 

финансиране 

7.1.2. Консултиране за професионално ориентиране 

на учениците за възможностите им за развитие. 

през учебната 

2022/2023г.  

Ръководство, 

учители 

брой проведени 

консултации 

не е 

необходимо 

финансиране 

7.1.3. Организиране на срещи между ученици от 12 

клас, техните родители и представители на ВУЗ за 

разясняване на възможностите за личностно 

развитие чрез продължаващо обучение. 

м.05.2023г. Ръководство, 

учители 

брой проведени 

срещи 

не е 

необходимо 

финансиране 
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ЛИЦА 

ИНДИКАТОРИ ФИНАНСИРАНЕ 

7.2. Оказване 

съдействие за 

намиране на 

работно място 

след дипломиране 

7.2.1. Договаряне с партньорските фирми за 

ангажимент към учениците, представили се най-

добре в състезанието “Ден на моята професия”. 

през учебната 

2022/2023г.  

Ръководство, 

учители 

брой наети 

ученици 

не е 

необходимо 

финансиране 

7.2.2. Организиране на разяснителни срещи с 

Бюрото по труда за начините на кандидатстване за 

работно място. 

м.05.2023г. Ръководство, 

учители 

брой проведени 

срещи 

не е 

необходимо 

финансиране 

VI. Празничен календар 

Всички дати задължително се отбелязват по подходящ начин във фоайето на училището от съответния отговорник. Посочените дати са 

задължителни, но не и единствени. 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНОСТ КОНТРОЛ 

1. Тържествено откриване на новата учебната година 15.09.2022г. Бачийска, Цекова, Бучелска Ръководството 

2.  Ден на Независимостта на България  22.09.2022г. Коларов, класни ръководители Ръководството 

3. Международен ден на учителя 05.10.2022г. Учители Директор 

4. Отбелязване на Ден на народните будители 01.11.2022г. Санкова, класни ръководители Директор 

5. Международен ден на Толерантността 16.11.2022г. Цветкова, учители Директор 

6. Световен ден на възпоменание към жертвите на 

пътнотранспортните произшествия – 17 ноември 

17.11.2022г. Цветкова, учители Директор 

7. Участие в тържествата, посветени на Празника на град Кнежа 23.11.2022г. Семковски, класни 

ръководители    

Ръководството 

8. Световен ден за борба със СПИН 01.12.2022г. Цветкова, учители Ръководство 

9. Организиране на Коледни тържества 20.12.2022г. Бачийска, класни ръководители Директор 

10. Международен ден  на безопасния интернет 06.02.2023г. Стаменов, Михайлова Директор 

11. Честване на 149 години от обесването на Васил Левски 19.02. 2023г. Коларов, учители Директор 

12. Ден на розовата фланелка – „Не на тормоза в училище“ 23.02.2023г. Цветкова, класни ръководители Ръководство 

13. Честване на 3-ти март – Национален празник на Република 

България 

01.03.2023г. Семковски, класни ръководители Директор 

14. Отбелязване на 8-ми март – Международен ден на жената 08.03.2023г. Цекова, Бучелска Директор 

15. Световен ден на Земята 22.04.2023г. Такова, класни ръководители Директор 

16. Провеждане на Великденски тържества м. 04.2023г.      Пацовска, Бачийска, Цекова Директор 

17. Ден на труда и меджународната работническа солидарност 01.05.2023г. Кръстева, класни ръководители Директор 
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18. Ден на храбростта и Българската армия 06.05.2023г. Молловска, Бешовска Директор 

19. Провеждане на Ден на ученическото самоуправление 09.05.2023г. Кръстева, Бачийска, Никовски Директор 

20. Провеждане на спортна седмица, по случай честване  10-13 май 2023г. Семковски, класни ръководители Директор 

21. Честване 66 години ПГМЕТ „Христо Смирненски ” 13.05.2023г. Учители Ръководство 

22. Изпращане на Випуск 2022 15.05.2023г. Бачийска, класни ръководители Директор 

23. Отбелязване на Ден на славянската писменост и българската 

култура. Участие в тържествено шествие. 

24.05.2023г. Зам.-директори, Семковски Директор 

24. Международен ден на детето 01.06.2023г. Цветкова, Такова Директор 

25. Отбелязване на Ден на Ботев и на загиналите за освобождението 

на България  

02.06.2023г. Санкова, Молловска, Коларов Директор 

26. Провеждане на общоучилищни екскурзии м. юни 2023г. Зам.-директори, класни 

ръководители   

Ръководството 

27. Закриване на учебната година 30.06.2023г. Зам.-директори, класни 

ръководители   

Директор 

VІІ. Квалификационна дейност през учебната 2022/ 2023 година 

Настоящия план е приет с решение на Педагогически съвет с Протокол № 20/14.09.2022 г. и е утвърден със Заповед № РД-17-943/14.09.2022 г. 

на директора.  

Планът за квалификационна дейност на ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа е неразделна част от Годишния план за дейността на ПГМЕТ 

и е отворен  за допълнения и промени през учебната 2022/2023 година във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование и ДОС за 

статута и професионалното развитие на учителите, Директорите и другите педагогически специалисти.  

Планът за квалификационна дейност на ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа се организира и провежда по Правила, утвърдени от директора 

и поместени в Годишния план на дейността като Приложение 5. 

1. Анализ на състоянието на квалификационната дейност през учебната 2021/2022 г.  

Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работа на учителите и успешно усвояване на учебното съдържание от 

учениците, повишаване мотивацията за учебна дейност чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията на учениците, усъвършенства 
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се организацията и методиката на преподаване, стимулира се участие на педагогическите кадри в квалификационни форми на училищно, общинско 

и национално равнище. 

В ПГМЕТ „Хр. Смирненски“ работят 23 педагогически специалисти, заемащи длъжности, както следва: 

Длъжност Директор ЗДУД ЗДУПД Ръководител 

направление 

ИКТ 

Училищен 

психолог 

Главен 

учител 

Старши 

учител 

Учител 

Брой  1 1 1 1 1 1 12 5 

Носители на ПКС са 16 от тях, разпределени както следва: 

ПКС І ПКС ІІ ПКС ІІІ ПКС ІV ПКС V ПКС 

Брой педагогически специалисти 0 1 4 6 7 

Педагогическите  специалисти  от  ПГМЕТ „Хр. Смирненски“ са  разпределени в три методически обединения: 

• Методическо обединение „Професионално образование“; 

• Методическо обединение „Общообразователни предмети“; 

• Методическо обединение на класните ръководители. 

През предходната 2021/2022 учебна година всички педагогически специалисти повишиха своята квалификация, като участваха във форми на 

квалификация на различни нива и тематични направления. 

1.1. Квалификационна дейност по програми 

№ Ниво на квалификационни форми Брой педагогически специалисти 

1. Оперативни програми и проекти 22 

2. Национални програми на МОН за квалификация 5 

3. Регионални програми за квалификация 7 

4. Общински програми за квалификация 0 
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1.2. Вътрешноинституционална квалификационна дейност 

№ Тематично направление Форма и брой академични 

часове /кредити/ 

Брой педагогически специалисти 

1. Планиране дейността на методическите обединения Дискусионни форуми 

присъствена – 2 академични часа 

23 

2. Изграждане на ефективно партньорство с родителите и 

повишаване на тяхната ангажираност и активното им 

включване в учебния процес 

Обмен на добри практики  

присъствена – 4 академични часа  

22  

3. Разработване на тестове за диагностика и оценяване на 

знанията, уменията и компетентности по професионална 

подготовка за полагане на ДКИ 

Обмен на добри практики  

присъствена – 2 академични часа 

  

4 

4. Методи за превенция на употребата на наркотици и 

психоактивни вещества сред учениците 

Обучителен курс 

присъствена – 4 академични часа 

22 

5. Работа с интерактивни образователни ресурси, платформи и 

др. 

Обучителен курс 

присъствена – 4 академични часа 

22 

6. Стимулиране мотивацията  на педагогическите специалисти 

за участие в курсове за повишаване на професионално – 

квалификационната си дейност 

Дискусионен форум 

присъствена   

22 

7. Методика за прилагане на инструмент за интегрирана оценка 

на потребностите и ресурсите на дете в риск. 

Обучителен курс 

присъствена – 4 академични часа 

22 

1.3. Външноинституционална квалификационна дейност 

№ Тематично направление Форма и брой академични часове 

/кредити/ 

Брой педагогически специалисти 

1. Тема1: „Управление на промяната, стреса и времето в 

ракурса на мултикултурната образователна среда“   

Тема 2: „Интеркултурно и интерактивно образование – нова 

парадигма за подготовка на педагогическите специалисти в 

условия на мултикултурна среда“ 

Сдружение „Виа Хуманика“ 

присъствена – 24 академични часа 

23 

2. Обмен на добри практики за използване на дигитални 

ресурси при обучението в ОРЕС по природни науки 

РУО Плевен 

работна среща – 2 академични часа 

 

2 

 

3. Дискусионен форум при обучението по БЕЛ РУО Плевен 

работна среща – 2 академични часа 

1 
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4. Изграждане на професионална педагогическа общност на 

председателите на комисии по квалификацията  към 

училищата за споделяне на добри практики при планиране, 

реализиране и отчитане на квалификационната дейност в 

училище 

РУО Плевен 

работна среща 

   

1 

5. Изпълнение на Годишния план за дейността на РУО-Плевен РУО Плевен 

работна среща   

2 

6. Формиране на ценности и работа с родители РУО Плевен 

работна среща   

3 

7. ДЗИ  сесия май-юни 2022г. РУО Плевен 

работна среща   

3 

8. Планиране, реализиране и отчитане на квалификационната 

дейност в училище, както споделен опит за прилагане на 

системата на наставничество в училищата. 

РУО Плевен 

работна среща   

2 

9. Приобщаващо образование за всички РЦПППО – Плевен  

присъствена 

1 

10. Практически умения за преодоляване на агресията и 

насилието в училище. Съвременни модели за комуникация с 

родители 

РЦПППО – МОН  

присъствена 

1 

11. Мотивация. Екипност. Лидерство. Контрол на 

професионалния стрес при управление на образователната 

институция 

НЦПКПС – МОН  

присъствена  

1 

12. Разработване на тестове за диагностика и оценяване на 

знанията, уменията и компетентностите по професионално 

подготовка 

НЦПКПС – МОН  

присъствена – 16 академични часа 

 

2 

13. Практически въпроси по прилагане Кодекса на труда Сдружение “Образование без 

граници-БГ2012“ 

присъствена – 16 академични часа 

2 

14. Трудови, социални и осигурителни права Конфедерация на независимите 

синдикати в България 

присъствена – 16 академични часа 

3 

15. Практически въпроси по прилагането Кодекса на труда Конфедерация на независимите 

синдикати в България 

присъствена – 16 академични часа 

1 
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16. Гражданско образование Конфедерация на независимите 

синдикати в България 

присъствена – 16 академични часа 

4 

17. Съвременни технологии в образователния процес – 

специализация  

ТУ –Габрово, Департамент за 

езиково и специализирано 

обучение 

присъствена 

4 

18. Научно-методически аспекти на организация на училището 

и процеса на обучение 

ДИПКУ – Стара Загора 

присъствена – 32 академични часа 

1 

19. Специална психотерапия Българска академия на науките и 

изкуствата – София 

дистанционен курс – 150 часа 

1 

20. Гражданско образование за 12 клас НЦПКПС – МОН 

присъствена – 16 академични часа 

1 

21. Работа с Тематичен Аперцептивен Тест (ТАТ) ДКПРПС – ПУ „Паисий 

Хилендарски“ 

присъствена – 16 академични часа 

1 

22. Обща психотерапия за практикуващ психотерапевт Българска академия на науките и 

изкуствата – София 

дистанционен курс – 150 часа 

1 

23. Психотерапевтични методи и практики Българска академия на науките и 

изкуствата – София 

дистанционен курс – 105 часа 

1 

24. Гражданско образование Сдружение „Образование без 

граници – БГ 2012“ – София 

присъствена – 16 академични часа 

1 

25. Консултативна психология ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

2 семестъра 

1 

26. Иновативни и интерактивни методи в образованието ЦПКПС 

„Аполи – 09“ ЕООД 

присъствена – 16 академични часа 

1 

27. Компетентностния подход в обучението РААБЕ България ЕООД 

присъствена – 16 академични часа 

1 

28. Придобиване на степен на професионална квалификация  – 5 

ПКС 

ТУ Габрово  

присъствена 

1 
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29. Придобиване на степен на професионална квалификация – 4 

ПКС 

ШУ „Епископ Константин 

Преславски“ 

ДИКПО гр. Варна  

1 

30. Придобиване на степен на професионална квалификация – 3 

ПКС 

ШУ „Епископ Константин 

Преславски“ 

ДИКПО гр. Варна 

1 

31. Придобиване на степен на професионална квалификация – 3 

ПКС 

ДЕСО ТУ Габрово 

присъствена 

3 

32. Придобиване на степен на професионална квалификация – 2 

ПКС 

ДИПКУ –  

Стара Загора 

1 

33. Придобиване на допълнителна професионална 

квалификация – учител по физика и астрономия 

ШУ „Константин Преславски“ 

ДИКПО Варна 

1 

34. Придобиване на диплома за висше образование по История 

и археология 

Нов Български университет 1 

 

За финансиране участието във форми на квалификация на различни нива за уч. 2021/2022 година са предвидени средства от бюджета на 

училището в размер на 6143,00 лв. и са разходвани 0,00 лв. 

Придобитата диплома за висше образование по История и археология, допълнителната квалификация учител по физика и астрономия, 

едногодишните специализации и присъждането на 5, 4, 3 и 2 ПКС се финансира с лични средства на учителите, изявили желание да повишат своята 

квалификация. 

Силните страни на проведените форми за квалификация са: 

− обогатени и преосмислени са методите на професионални компетенции, необходими в подготовката и реализацията на преподавателската 

дейност, възпитание и социализация; 

− положително влияние на резултатите от обученията върху цялостната дейност на училището; 

− подобрена е екипната работа по методически обединения. 

Затруднения при организиране участието на педагогическите специалисти в извънучилищни квалификационни форми са срещани поради 

провеждането им по време на учебни занятия, което е свързано с отсъствия на учители и осигуряване на заместване. 

Слаби страни:  
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− не винаги  проведените обучения отговарят на очакванията  на учителите;  

− не се набляга на практическата насоченост на обучението, а повече на теоретичната; 

В резултат от повишените професионални компетентности на учителите се констатира: 

− подобряване на ефективността на образователния процес и учебните резултати на учениците; 

− създаване на благоприятна и позитивна образователна среда в училището. 

2. Цели през учебната 2022/ 2023 година 

1. Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на 

изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

2. Усъвършенстване на педагогическите специалисти в прилагането на нови и иновативни технологии за представяне на учебното 

съдържание. 

3. Повишаване на напредъка и подобряване на образователните резултати на учениците. 

4. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания и навици чрез формиране на умения за 

самостоятелно учене. 

5. Формиране и развитие на умения за презентиране на добрите практики  и постижения пред другите учители.  

3. Задачи през учебната 2022/ 2023 година 

1. Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности в съответствие с 

професионалния профил на изпълняваната длъжност. 

2. Осигуряване на възможност за развитие на уменията на учителите за работа в електронна среда, чрез използването на информационни 

технологии, продукти и платформи. 

3. Осигуряване на обучение за прилагане на разнообразни форми за оценяване постиженията и напредъка на учениците. 
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4. Осигуряване на възможност за развитие за формиране на умения за работа в екип, самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване 

у учениците. 

5. Създаване на ефективни техники за управление на класната стая  и условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане 

на творчеството и иновациите, както и за обмяната на добри практики. 

4. Очаквани резултати през учебната 2022/ 2023 година 

− Ефективно използване на съвременни информационни източници и технологии за повишаване качеството на образованието и въвеждане 

на иновации в образователния процес. 

− Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на учебното съдържание, повишаване мотивацията на учениците и 

стимулиране на личностната им изява, овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прилагането им в конкретни 

практически задачи. 

− Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и компетенциите на учениците за интерпретиране и прилагане 

на учебното съдържание чрез практическа дейност. 

− Формиране на професионални умения у младите учители и успешна адаптация в училищна среда. 

5. Календарен план на квалификационните дейности 

Изборът на теми за квалификация е съобразен с препоръките, направени в доклада на НИО след проверка на училището и след проучване на 

мнението на преподавателите относно трудностите, които срещат в работата си с учениците. Основните направления за квалификационна дейност 

за учебната 2021/2022 година, по които учителите желаят да повишат знанията, уменията и компетентностите си, са: 

− знания и умения за работа в мултикултурна среда; 

− знания и умения за прилагане на ИКТ в обучението /работа с електронен дневник; 

− знания и умения за работа в дуална форма на обучение; 
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− знания, умения и компетентности за управление на процеси в училище; 

− ангажиране на родителите в дейностите на училището; 

− превенция и ограничаване на агресията в училище; 

− съвременни методи за оценяване знанията на учениците чрез работа по проекти, разработване на интерактивни тестове и използване на 

on-line тестове. 

Предпочитаните форми за обучение са присъствена и дистанционна, чрез: тренинги и практикуми, интерактивни обучения, обмяна и обсъждане 

на добри практики и открити уроци, дискусионни форуми, лектории, семинари, обучителни курсове. 

5.1. Квалификационна дейност за придобиване на кредити от специализирани обслужващи звена висши училища, 

научни организации и по програми на обучителни организации 

Тема на 

квалификационната 

дейност 

Организация по чл. 222, 

ал. 1 от ЗПУО 

Форма и брой 

академични 

часове 

(кредити) 

Участници 

(брой) 

Срок Място на 

провеждане 

Очакван резултат 

Взаимодействие на 

педагогическите 

специалисти с 

образователния медиатор 

в мултикултурна среда 

Сдружение „Виа 

Хуманика“ по проект 

„Мотивация и медиация в 

многообразието – 

педагогическите 

специалисти в 

интеркултурния диалог“ 

присъствена  23 първи 

учебен срок 

Сдружение 

„Виа 

Хуманика“ 

Обогатяване 

компетентностите 

на педагогическите 

специалисти за 

работа в  

мултикултурна 

среда 

Позитивна мултикултурна 

образователна среда 

Сдружение „Виа 

Хуманика“ по проект 

„Мотивация и медиация в 

многообразието – 

педагогическите 

специалисти в 

интеркултурния диалог“ 

присъствена 23 втори учебен 

срок 

Сдружение 

„Виа 

Хуманика“ 

Усъвършенстване 

на знания и умения 

на педагогическите 

специалисти за 

работа в  

мултикултурна 

среда 
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Тема на 

квалификационната 

дейност 

Организация по чл. 222, 

ал. 1 от ЗПУО 

Форма и брой 

академични 

часове 

(кредити) 

Участници 

(брой) 

Срок Място на 

провеждане 

Очакван резултат 

Участие на учители в 

съвещания по учебни 

предмети и квалификации 

на РУО – Плевен 

РУО – Плевен присъствена/в 

електронна 

среда 

 

 октомври 

2022г. 

РУО – Плевен Актуализация на 

научната и 

методическа 

компетентност на 

преподавателите 

Придобиване на степен на 

професионална 

квалификация – 4 ПКС 

ДИПКУ Тракийски 

университет - Стара 

Загора  

присъствена 

 

1 октомври 

2022г. 

ДИПКУ 

Тракийски 

университет – 

Стара Загора  

Успешно защитено 

и присъдено 

Свидетелство за 4 

ПКС 

Придобиване на степен на 

професионална 

квалификация – 4 ПКС 

ДЕСО ТУ Габрово 

 

присъствена 

 

1 октомври 

2022г. 

ДЕСО ТУ 

Габрово 

 

Успешно защитено 

и присъдено 

Свидетелство за 4 

ПКС 

Придобиване на степен на 

професионална 

квалификация – 3 ПКС 

ДЕСО ТУ Габрово 

 

присъствена 

 

1 ноември 

2022г. 

ТУ Габрово Успешно защитени 

и присъдени две 

Свидетелства за 3 

ПКС 

Придобиване на степен на 

професионална 

квалификация – 2 ПКС 

ДЕСО ТУ Габрово 

 

присъствена 

 

2 октомври 

2022г. 

ТУ Габрово 

 

Успешно защитено 

и присъдено 

Свидетелство за 2 

ПКС 

Придобиване на 

допълнителна  

професионална 

квалификация – учител по 

история и учител по 

английски език 

ВТУ „Св.св. Кирил и 

Методий“ –  

Велико Търново 

дистанционна 1 октомври – 

ноември 

2022г. 

ВТУ „Св.св. 

Кирил и 

Методий“ 

Успешно защитено 

и присъдено 

Свидетелство за  

професионална 

квалификация –  

учител по история 

и учител по 

английски език 
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Тема на 

квалификационната 

дейност 

Организация по чл. 222, 

ал. 1 от ЗПУО 

Форма и брой 

академични 

часове 

(кредити) 

Участници 

(брой) 

Срок Място на 

провеждане 

Очакван резултат 

Придобиване на  

допълнителна  

професионална 

квалификация – учител по 

химия 

СУ Климент Охридски –

София 

задочна 1 април – май 

2022г. 

СУ Климент 

Охридски – 

София 

Успешно защитено 

и присъдено 

Свидетелство за  

професионална 

квалификация – 

учител по химия 

Придобиване на 

свидетелство за 

професионална 

квалификация – 

Консултативна 

психология 

ВТУ „Св.св. Кирил и 

Методий“ –  

Велико Търново 

дистанционна 1 април – май 

2023г. 

ВТУ „Св.св. 

Кирил и 

Методий“ –  

Велико 

Търново 

Успешно защитено 

и присъдено  

Свидетелство за 

професионална 

квалификация -  

Консултативна 

психология 

Придобиване на 

свидетелство за 

професионална 

квалификация – 

Интегративна 

психотерапия 

Медицински университет 

– Пловдив  

дистанционна 1 август – 

септември 

2023г. 

Медицински 

университет – 

Пловдив  

Успешно защитено 

и присъдено  

Свидетелство за 

професионална 

квалификация -   

Интегративна 

психотерапия 

5.2. Вътрешноинституционална квалификационна дейност 

Тема Ръководител/отговорник 

за провежданата 

квалификационна 

дейност 

Форма и брой 

академични 

часове 

Участници 

(брой) 

Срок Място на 

провеждане 

 

Очакван резултат 

Планиране дейността на 

методическите 

обединения. 

Председатели на МО дискусионен 

форум 

 

23 септември 

2022г. 

февруари 

2023г. 

ПГМЕТ „Хр. 

Смирненски“ 

 

Разработване на 

планове и 

обсъждане на 

дейности за 
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Тема Ръководител/отговорник 

за провежданата 

квалификационна 

дейност 

Форма и брой 

академични 

часове 

Участници 

(брой) 

Срок Място на 

провеждане 

 

Очакван резултат 

усъвършенстване 

на организацията и 

методиката на 

преподаване с цел 

създаване на 

трайна  

мотивация за учене 

и развитие на 

учениците 

Как да опазим здравето  

на децата и на всички 

около нас в условията на 

продължаваща 

пандемична обстановка,  

обусловена от 

разпространението  на 

COVID – 19 

Директор и медицинско 

лице 

Лектории 

 

23 септември 

2022г. 

ПГМЕТ „Хр. 

Смирненски“ 

 

Създаване на 

вътрешно 

училищна 

организация и 

спазване на 

правилата във 

връзка с 

предотвратяване 

възникването и 

разпространението 

на COVID 19 

Изграждане на ефективно 

партньорство с 

родителите и повишаване 

на тяхната ангажираност 

и активното им 

включване в учебния 

процес 

Класни ръководители дискусионен 

форум 

 

13 октомври 

2022г. 

февруари 

2023г. 

ПГМЕТ „Хр. 

Смирненски“ 

 

Прилагане  на 

ефективни техники 

и методи за  по-

добро 

взаимодействие 

между училището 

и родителите 

Приобщаващо 

образование и ролята на 

класния ръководител – 

изграждане на позитивна 

Училищен психолог лектории 13 октомври 

2022г. 

  

ПГМЕТ „Хр. 

Смирненски“ 

 

Развитие на 

уменията за 

организирането, 

координирането и 
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Тема Ръководител/отговорник 

за провежданата 

квалификационна 

дейност 

Форма и брой 

академични 

часове 

Участници 

(брой) 

Срок Място на 

провеждане 

 

Очакван резултат 

атмосфера и ясни правила 

за управление на класната 

стая  

контролиране на 

дейностите по 

допълнителна и 

обща подкрепа на 

учениците 

Разработване на тестове 

за диагностика и 

оценяване на знанията, 

уменията и 

компетентности по 

професионална 

подготовка за полагане на 

ДКИ. 

Учители по 

професионална 

подготовка 

дискусионен 

форум 

 

8 октомври 

2022г. 

 

ПГМЕТ „Хр. 

Смирненски“ 

 

Усъвършенстване 

на начините и 

методите за 

разработване на 

тестове за 

оценяване  

знанията, уменията 

и компетентности 

по професионална 

подготовка за 

полагане на ДКИ. 

„ Равен достъп до 

училищно образование в 

условията на криза“ – 

работа с интерактивни 

образователни ресурси, 

платформи и др. на 

учители и родители  

Ръководител ИКТ дискусионен 

форум и 

обучителен 

курс 

 

23 октомври 

2022г. 

март 2023г. 

ПГМЕТ „Хр. 

Смирненски“ 

 

Повишаване на 

уменията и 

знанията за работа 

с  ИКТ, платформи,  

електронен 

дневник и др. 

Методи за превенция на 

употребата на наркотици 

и психоактивни вещества 

сред учениците 

Училищен психолог и 

представител на РПУ 

Кнежа 

дискусионен 

форум 

и споделяне на 

иновативни 

практики 

23 октомври 

2022г. 

юни 2023г. 

ПГМЕТ „Хр. 

Смирненски“ 

 

Развитие на 

компетентностите 

на преподавателите 

с техники за 

общуване с 

ученици,  

употребяващи  

наркотици и 
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Тема Ръководител/отговорник 

за провежданата 

квалификационна 

дейност 

Форма и брой 

академични 

часове 

Участници 

(брой) 

Срок Място на 

провеждане 

 

Очакван резултат 

психоактивни 

вещества 

Дуална система на 

обучение – 

предизвикателства и 

решения, добра 

комуникация и взаимна 

подкрепа съвместно  

ПГМЕТ Плевен 

Директор обмяна на 

добри практики 

9 февруари 

2023г. 

ПГМЕТ Плевен Повишаване 

знанията и 

уменията на 

учителите – 

специалисти за 

работа в дуална 

форма на обучение 

Стимулиране и 

повишаване на 

мотивацията  на 

педагогическите 

специалисти за участие в 

курсове за повишаване на 

професионално – 

квалификационната си 

дейност  

Директор дискусионен 

форум 

 

23 май 2023г. ПГМЕТ „Хр. 

Смирненски“ 

 

Увеличаване броя 

на учителите с 

присъдена ПКС и 

придобита по-

висока степен на 

квалификация 

6. Финансиране на квалификационната дейност 

Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 7 200 лв. (1,2% от годишния ФРЗ). 

1. Вътрешноинституционалната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. 

2. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището и средства от проекти 

и програми за квалификационна дейност. 

3. Самофинансиране на индивидуална квалификация.  
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7. Контрол и мониторинг на квалификационната дейност  

Контрола и мониторинга на ефективността на проведените квалификационни форми и дейности ще се извършва въз основа на следните критерии: 

1. Критерии и индикатори за качествена оценка: 

− степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията; 

− приложимост на наученото; 

− влияние върху резултатите от обучението и възпитанието на учениците; 

− влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището; 

− реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението; 

− промени в положителна насока в професионалната дейност в резултат от участие в обучението. 

2. Критерии и индикатори за количествена оценка: 

− брой участия в обучения; 

− видове квалификационни дейности – външноинституционална (регионални и национални), вътрешноинституционална, самообразование. 

За изпълнението на плана, организацията и провеждането на квалификационни дейности контрол ще осъществява  директора. 

В частта външноинституционална квалификация дейността се контролира от директора, а в частта вътрешноинституционална квалификация – 

от директора и главния учител. Финансирането на дейността се контролира от директора и счетоводителя. 

Документите, удостоверяващи участието на лицата във форма на квалификация (свидетелства, удостоверения, сертификати и др.) се представят 

своевременно в училището и съставляват част от досието на всеки  педагогически специалист. 

8. Портфолио на реализирана вътрешноинституционална квалификация 

Документацията на всяка проведена вътрешноинституционална квалификационна форма включва: 

1. Пакет на проведената вътрешна квалификационна форма:  

1.1 Покана /съобщение/, уведомление до педагогическите специалисти за участие в организираната квалификация с фиксирани точни дата, 

място, тема, ръководител и часове на провеждане (Приложение 1); 
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1.2 Карта за отчитане на вътрешноинституционална квалификация за учебната 2022/2023 г., в която се описва:  

− тема на квалификационната форма/наименование на програмата за обучение; 

− организационна форма на предлаганата квалификация; 

− дата на провеждане; 

− място на провеждане; 

− време на провеждане в астрономически часове и минути; 

− работни материали; 

− място, където се съхранява пакета документация от проведената квалификация; 

− ръководител/отговорник за провеждането на квалификационната форма; 

− брой участници с трите имена и личен подпис на всеки участник в квалификацията, независимо от ролята му в конкретната форма. 

(Приложение 2) 

1.3 Информационен лист (Приложение 3) за годишно отчитане на вътрешноинституционалната квалификация на педагогическите 

специалисти за учебната година, в който се описва: 

− имената на педагогическия специалист; 

− брой академични часове. 

1.4 Индивидуална карта за квалификация на педагогически специалист (Приложение 4) за общ брой лични участия в институционални 

квалификационни форми за учебната година 

Документацията се съхранява в папка и/или класьор за вътрешноинституционална квалификация за всяка отделна учебна година. 

VІІІ. Правила за организиране и провеждане на квалификационната дейност  

Настоящите правила са разработени в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите, другите педагогически специалисти, съгласувани и приети на заседание на Педагогическия съвет на ПГМЕТ „Христо 

Смирненски“ с Протокол № 20/14.09.2022г. Правилата са неразделна част от Плана за квалификационната дейност и от Годишния план за дейността 
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на училището. Утвърдени са със Заповед № РД-17-944/14.09.2022г. на директора, подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат 

променени по писмено предложение на всеки член. 

1. Общи положения 

1. С този правилник се уреждат  правилата за участие във външноинстуционалните и вътрешноинституционалните квалификационни  

дейности  на педагогическите специалисти. 

2. 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 в ПГМЕТ „Христо Смирненски“. 

3. Всеки педагогически специалист в  ПГМЕТ „Христо Смирненски“  е длъжен ежегодно да участва  във  външноинституционална  

квалификация – в не по-малко от 48 академични часа за атестационния период. 

4. Всеки педагогически специалист в ПГМЕТ „Христо Смирненски“ е длъжен ежегодно да участва във вътрешноинституционална  

квалификация – в не по-малко от 16 академични часа годишно. 

2. Участници в квалификационната дейност 

Участниците в квалификационната дейност са: 

1. педагогическия персонал; 

2. непедагогическия персонал. 

3. Принципи и критерии 

Квалификационната дейност трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. Адекватност на обучението 

2. Актуалност на обучението 

3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие на квалифициращият се 

4. Осигуряване на равен достъп до обучението на педагогическите специалисти в зависимост от заеманата длъжност 
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5. Индивидуализация – предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните възможности и интереси на педагогическите 

специалисти 

6. Ефективност на обучението-резултатите от обучението да допринасят за повишаване на качеството на дейността на педагогическите 

специалист 

4. Етапи за реализиране на квалификационната дейност 

Етапите през които преминава реализацията на квалификационната дейност са: 

1. Анализ на кадровия потенциал; 

2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация; 

3. Определяне на приоритетите и дефицитите за обучение и квалификация; 

4. Планиране на обучението; 

5. Финансово осигуряване на обучението; 

6. Организиране и провеждане на обучението ;  

7. Анализ и оценка на ефективността на обучението или квалификацията. 

5. Правила за участие на педагогическия персонал в квалификационната дейност 

1. Квалификационната дейност в училището се ръководи, финансира и контролира от Директора, в качеството му на работодател.  

2. Квалификационната дейност (въвеждаща, вътрешноинституционална и продължаваща) на педагогическите специалисти на училищно 

равнище се осъществява съгласно Плана за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година 

от Комисия за квалификационни дейности (ККД) и се приема на заседание на Педагогическия съвет.  

3. Планът за квалификационна дейност е част от годишния план и в съответствие със:  

− стратегията за развитие на институцията;  

− установените потребности за повишаване на квалификацията;  

− резултатите от процеса на атестиране;  
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− годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаващата 

квалификация, определяни ежегодно от Министерството на образованието и науката;  

− правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с педагогическия съвет и 

утвърдени от директора на институцията  

4. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО – Плевен, университети, центрове за продължаващо обучение, участие 

в проекти и програми за квалификационни дейности. 

5. Въвеждащата квалификация  е за методическо и организационно подпомагане и е задължителна за педагогическите специалисти, които:  

− са постъпили за първи път на работа в системата на образование;  

− са назначени на нова длъжност;  

− заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни години;  

− ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в училищата; 

Тя може да се организира в рамките на вътрешноинституционалната квалификация. Работодателят определя наставник в срок до два месеца от 

встъпването в учителска длъжност на педагогическия специалист. 

6. Продължаващата квалификация е за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване, за кариерно развитие и успешна 

реализация чрез периодично актуализиране и допълване на знанията, уменията и компетентностите: 

− по учебни програми за съответния учебен предмет или програмни системи; 

− по професионалния профил на педагогическия специалист; 

− за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности; 

− за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес; 

− за кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

− за организационни и консултативни умения; 

− за управление на институцията и работа със заинтересовани страни; 

− за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност; 
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− за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен; 

− за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация. 

Продължаващата квалификация се извършва от висши училища, научни организации, специализирани обслужващи звена или обучителни 

организации, чиито програми са одобрени от министъра на образованието и науката. 

7. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез система от квалификационни кредити и се 

удостоверява с документ. Системата на квалификационните кредити се определя от държавния образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти.  

8. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията :  

− по собствено желание;  

− по препоръка на работодателя;  

− по препоръка на ККД;  

− по препоръка на експерти от РУО Плевен и МОН  

9. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията /трудовоправни, финансови и др./ се договарят между педагогическия 

персонал и директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие с чл. 44 от Наредба №15 от 22.07.2019г. 

10. За участие в процедурите за придобиване на професионално - квалификационни степени директорът на училището осигурява ползването 

на поисканата от учителя част от редовния платен годишен отпуск за съответната година.  

11. Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти не по-малко от 16 

академични часа – 1 кредит за финансова година и не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист в 

рамките на вътрешноинституционалната квалификация.  

12. Педагогическите специалисти са длъжни да осъществяват вътрешно-институционалната квалификация в размер на 16 академични часа 

годишно и не получават кредити. Един квалификационен кредит се присъжда за :  

− участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени;  

− подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано издание;  



Годишен план за дейността на ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа за 2022/2023 учебна година 

 

 

 

 

52 

− научна или научно-методическа публикация в специализирано издание; 

13. За участие в квалификация за придобиване на 1 кредит за финансова година, педагогическият специалист:  

− ползва служебен отпуск; 

− при изявено желание за придобиване на втори кредит за една финансова година, педагогическият специалист заплаща своята 

квалификация и ползва неплатен отпуск-в учебно време.  

14. Придобиването на втори кредит за една финансова година: 

− се финансира индивидуално от педагогическия специалист; 

− е с ползване на неплатен отпуск, ако квалификационните дейности са в учебно време.  

15. Системата на квалификационни кредити осигурява възможност за: 

− натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно развитие;  

− пренасяне и признаване на квалификационни кредити за следващ период на атестиране при-промяна на месторабота, след прекъсване на 

учителски стаж по специалността за повече от две години; 

− признаване на преминато обучение за повишаване на квалификацията при кандидатстване в процедура за придобиване на професионално-

квалификационна степен;  

− улесняване на професионалната мобилност, ползването на поисканата от учителя част от редовния платен годишен отпуск за съответната 

година; 

− заявка за включване в процедура за придобиване на ПКС се подава до директора съгласно сроковете на обучаващите институции. 

16. За участие в процедурите за придобиване на Професионално квалификационни степени директорът на училището осигурява ползването 

на поисканата от учителя част от редовния платен годишен отпуск за съответната година.  

6. Правила за участие на непедагогическия персонал в квалификационната дейност  

Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за 

възможностите за повишаване на професионалната си квалификация. 
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1. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и квалификацията си: 

− по собствено желание;  

− по препоръка на директора на училището; 

− по препоръка на експерти от съответната област.  

2. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между 

непедагогическите кадри и директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда. 

3. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между 

непедагогическите кадри и директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда. 

7. 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-професионално равнище при 

оценяването и заплащането на труда по ред, определен от МОН. 

3. Стимулирането на професионално-изявените служители през годината чрез подходящи отличия. 

4. Възможност за кариерно развитие.  

5. Допълнително заплащане на придобилите ПКС 

8. Механизъм за финансова подкрепа 

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на не по-малко от 1,2 % от 

годишния ФРЗ .  

2. Вътрешноинституционалната  квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. 

3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището и средства от проекти 

и програми за квалификационна дейност. 
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4. Самофинансиране на индивидуална квалификация. 

ІХ. Дейност на педагогическия съвет през учебната 2022/ 2023 година 

Контролът по изпълнение на плана се осъществява от Директора, като Комисията представя обобщени отчети за изпълнението на плана пред 

Педагогическия съвет в края на I срок и в края на учебната година. 

На всяко заседание на ПС в дневния ред се включват точки по:  

• Отчитане на изпълнението на Решенията от предходни заседания на ПС; 

• Предложение на класни ръководители  за налагане наказания на ученици; 

• Организационни въпроси; 

• Актуални теми, във връзка с изисквания и указания от МОН. 

Настоящия план е приет на Педагогически съвет с Протокол № 20/14.09.2022 г. и е утвърден със Заповед № РД-17-942/14.09.2022 г. на директора. 

№ Време на 

провеждане 

Тематика 

1. м.09.2022 г. Разпределение и утвърждаване на часовете по предмети Списък-Образец № 1 за учебната 2022/2023 година 

2. м.09.2022 г. Избор и приемане на форми на обучение. 

3. м.09.2022 г. Запознаване на членовете на педагогическия съвет  с класните  ръководители  по паралелки ДФО, ЗФО, СФО за учебната 

2022/2023 година. 

4. м.09.2022 г. Избор на председатели и членове на училищни комисии (временни и постоянни) и методически обединения за учебната 

2021/2022 година. 

5. м.09.2022 г. Утвърждаване на план за изпълнение на  Стратегията за развитие на училището за учебната 2022/2023 година. 

6. м.09.2022 г. Приемане на график за провеждане на спортни дейности  по чл. 92 от ЗПУО.   

7. м.09.2022 г. Утвърждаване  на групи РПП, първи и втори чужд език за учебната 2022/2023 година. 

8. м.09.2022 г. Актуализиране на Правилника за дейността на училището за учебната 2022/2023 година. 

9. м.09.2022 г. Запознаване с Правилника за вътрешния трудов ред за учебната 2022/2023 година.   

10. м.09.2022 г. Утвърждаване на отговорници на кабинети и учебни работилници за учебната 2021/2022 година 

11. м.09.2022 г. Утвърждаване на седмично разписание за първи учебен срок на за учебната 2022/2023 година. 

12. м.09.2022 г. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище. 
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13. м.09.2022 г. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи.                                                                                                                                                                                          

14. м.09.2022 г. Приемане на Училищни учебни планове и графици за дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение 

15. м.09.2022 г. Избор на учебници и учебни помагала за учебната 2022/2023 година. 

16. м.09.2022 г. Приемане Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд за учебната 

2022/2023 година. 

17. м.09.2022 г. Приемане на планове на постоянни комисии и методически обединения за учебната 2022/2023 година. 

18. м.09.2022 г. Приемане броя и разпределението на учениците в паралелки за учебна 2022/2023 година. 

19. м.09.2022 г. Приемане на Годишен план за работа на ПГМЕТ. 

20. м.09.2022 г. Приемане на план за квалификационна дейност за учебната 2022/2023 година. 

21. м.09.2022 г. Приемане на график за провеждане на държавни изпити по практика за придобиване степен на професионална 

квалификация през сесиите на учебната 2022/2023 година.     

22. м.09.2022 г. Приемане на график за дежурство на учителите за първи учебен срок на 2022/2023 година. 

23. м.09.2022 г. Приемане на график за писмените изпитвания за първи учебен срок на 2022/2023 година. 

24. м.09.2022 г. Утвърждаване на списъка с учениците в самостоятелна форма на обучение. 

25. м.09.2022 г. Анализ на резултати от ДЗИ и ДКИ – септемврийска сесия. 

26. м.09.2022 г. Текущи въпроси и задачи. 

27. м.10.2022 г. Анализ на резултатите  от входящото ниво на учениците по общообразователните предмети. 

28. м.10.2022 г. Обсъждане и приемане на мерки и дейности за намаляване на неизвинените отсъствия в училище. 

29. м.10.2022 г. ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: „Проблеми в УВР с новоприетите ученици в ПГМЕТ и начини за по-ефективна 

работа с тях. Комуникация с родителите на учениците от осмите класове”. 

30. м.10.2022 г. Изготвяне на изпитни материали в задочна и самостоятелна форма на обучение – изисквания и оценяване. 

31. м.10.2022 г. Запознаване с изпълнението на Бюджет 2022 за ІІІ-то тримесечие. 

32. м.10.2022 г. Разглеждане на предложения с цел разкриване на занимания по интереси. 

33. м.10.2022 г. Текущи въпроси и задачи. 

34. м.11.2022 г. ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: „Компетентностният подход в обучението”. 

35. м.11.2022 г. Национални състезания и олимпиади и участието на ПГМЕТ в тях. 

36. м.11.2022 г. Проблеми в обучението на учениците от задочна и самостоятелна форма  и набелязване на конкретни мерки за 

преодоляването им.  

37. м.11.2022 г. Процедури по преместване на ученици в различните форми на обучение и в друго училище – запознаване и беседа. 

38. м.11.2022 г. Текущи въпроси и задачи. 

39. м.12.2022 г. Разглеждане нарушения на ЗПУО и Правилника за дейността на ПГМЕТ „Христо Смирненски”, гр. Кнежа.  

40. м.12.2022 г. Анализ на резултатите от УВП, ритмичност в изпитванията, работа със задължителната училищна документация до 

момента.                                                                                                                                                                                              
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41. м.12.2022 г. Съгласуване на заявка за предложения за професии, по които ще се провежда  обучение за първи път през учебната 

2023/2024 година. 

42. м.12.2022 г. Приемане на заявления за явяване на зрелостни изпити и на държавни изпити за придобиване на степен на професионалната 

квалификация на януарска сесия. 

43. м.12.2022 г. Текущи въпроси и задачи. 

44. м.01.2023 г. Съгласуване  и приемане от ПС на предложения за държавен план – прием по професии за учебната 2023/2024 год. 

45. м.01.2023 г. Приемане седмично разписание за ІІ-ри учебен срок на учебната 2021/2022 година. 

46. м.01.2023 г. ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие 

семейство-образователна институция“.  

47. м.01.2023 г. Утвърждаване на необходимата училищна документация за нормална и ефективна работа през втори учебен срок на 

учебната 2022/2023 г. 

48. м.01.2023 г. Анализ и отчет от Проверки на Директорите относно присъствието на учениците в училище, в учебни часове, отразяване на 

отсъствията  и тяхната обработка от класните ръководители, наличие на оправдателни документи за извинените отсъствия 

на учениците. 

49. м.01.2023 г. Запознаване с изпълнението на Бюджет 2022 

50. м.01.2023 г. Текущи въпроси и задачи. 

51. м.02.2023 г. Отчет за резултатите от учебно-възпитателната работа и дейността на постоянните комисии и методически обединения през 

първия учебен срок. 

52. м.02.2023 г. Обсъждане и вземане на решения по резултатите за състоянието на успеха и дисциплината през първия учебен срок, 

допуснати неизвинени отсъствия и нарушения на ЗПУО и Правилника за дейността на ПГМЕТ. 

53. м.02.2023 г. Разглеждане нарушения на ЗПУО и Правилника за дейността на ПГМЕТ. 

54. м.02.2023 г. Отчет и анализ на резултатите от контролната дейност на Директора и Заместник директорите по УП и УПД. 

55. м.02.2023 г. ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: „Мерки за задържане на учениците в класната стая“. 

56. м.02.2023 г. Текущи въпроси и задачи. 

57. м.03.2023 г. Анализ на провежданите извънкласни дейности. Набелязване на мерки за подобряване качеството на дейностите. 

58. м.03.2023 г. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности у учениците и предлагане на комплексни мерки за подобряване на 

резултатите от УВР. 

59. м.03.2023 г. ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: „Трансформация на образователната институция в динамично променящия се 

свят. Развиване на комуникативни и междукултурни компетентности и стимулиране на креативност чрез използване на 

дигитални технологии. Създаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдържание“. 

60. м.03.2023 г. Проверка на училищна документация от Ръководството на ПГМЕТ. Отчет и анализ – набелязване на мерки за преодоляване 

на пропуските. 

61. м.03.2023 г. Текущи въпроси и задачи. 
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62. м.04.2023 г. Приемане план за организация и провеждане на информационна кампания за държавния план-прием. Определяне 

технологията за прием на учениците  след VII за новата учебна 2023/2024 година. 

63. м.04.2023 г. Приемане План за честване на Патронния празник на училището. 

64. м.04.2023 г. ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: „Реализация в професиите на настоящето и бъдещето на учениците от ПГМЕТ“. 

65. м.04.2023 г. Запознаване с изпълнението на Бюджет 2023 за I-во тримесечие. 

66. м.04.2023 г. Текущи въпроси и задачи. 

67. м.05.2023 г. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и  изявени учители по случай 24 май – ден на славянската 

писменост и култура. 

68. м.05.2023 г. Съгласуване на изготвената заявка за държавни зрелостни изпити през сесия май-юни 20223 година. 

69. м.05.2023 г. Приемане успеха на учениците от 12-те класове за учебната 2022/2023 година. 

70. м.05.2023 г. Допускане на ученици до полагане на зрелостни и квалификационни изпити през сесия-юни за учебната 2022/2023 година.  

71. м.05.2023 г. ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: „Учене през целия живот“. 

72. м.05.2023 г. Приемане график за провеждане на поправителните изпити и изпитите за промяна на оценката в ХІІ клас. 

73. м.05.2023 г. Разглеждане нарушения на ЗПУО и ПД на ПГМЕТ. 

74. м.05.2023 г. Текущи въпроси и задачи. 

75. м.06.2023 г. Обсъждане резултатите за състоянието на успеха и дисциплината през втория учебен срок, допуснати неизвинени отсъствия 

и нарушения на Правилника за дейността на ПГМЕТ на учениците от VІІІ и ІХ клас и вземане на решения относно 

подобряване на УВР през новата учебна година. 

76. м.06.2023 г. Утвърждаване списък за награждаване на ученици показали отличен успех, много добри постижения в науката, изкуството, 

културата и спорта за учебната 2022/2023 година. 

77. м.06.2023 г. Приемане график на провеждане на Производствена практика, съгласно изискванията на нормативните документи. 

78. м.06.2023 г. Текущи въпроси и задачи. 

79. м.07.2023 г. Обсъждане резултатите за състоянието на успеха и дисциплината през втория учебен срок, допуснати неизвинени отсъствия 

и нарушения на Правилника за дейността на ПГМЕТ на учениците от Х и ХІ клас и вземане на решения относно подобряване 

на УВР през новата учебна година. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната 2022/2023 година и 

изпълнението на годишния план на училището. 

80. м.07.2023 г. Анализ и самооценка на качеството на професионалното образование и обучение. 

81. м.07.2023 г. Съгласуване на изготвената заявка за държавни зрелостни изпити през септемврийската сесия. Обсъждане на задачите за 

подготовка на училището през новата учебна година. 

82. м.07.2023 г. Приемане на план за подготовка на материално-техническата база за новата 2023/2024 учебна година. 

83. м.07.2023 г. Запознаване с изпълнението на Бюджет 2023 за II-то тримесечие. 

84. м.07.2023 г. Текущи въпроси и задачи. 
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Х. НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на годишния план и реализиране на цялостната 

училищна политика 

1. Взаимодействия с институции и структури, работещи в областта на образованието и младежките политики: МОН, РУО, РЗИ, Областна и 

общинска администрация, МКБППМН, МВР, ОЗД към Дирекциите за социално подпомагане, ДАЗД и др. 

2. Взаимодействия с родители.  

3. Взаимодействия с институции и структури с обществено значение, сдружения и  НПО и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

към Годишен план за квалификационната дейност 

 

 

 

П О К А Н А 

До педагогическите специалисти в  ПГМЕТ „Хр. Смирненски“ гр. Кнежа 

 

Уважаеми колеги, 

Най-учтиво Ви каним на организираната вътрешноинституционална квалификация, която ще се проведе при следните условия: 

Дата: …………….. 

Място: …………………………………………………………………………………………………. 

Тема:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………

……………… 

Провеждащ квалификацията: ……………………………………………………………………….. 

Час на провеждане: от ………….. до ………………………   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

към Годишен план за квалификационната дейност 

 

 

К А Р Т А 

за отчитане на вътрешноинституционална квалификация  

за учебната 20.…../ 20…… година 

 

Тема на квалификационната форма / наименование на 

програмата за обучение 

 

Организационна форма на предлаганата квалификация  

Дата на провеждане  

Място на провеждане ПГМЕТ „Христо Смирненски“  

Време на провеждане в академични часове и минути Начален час: 

Краен час: 

Общо времетраене на формата: 

Работни материали − Компютърна презентация  

− Писмена разработка  

− Работни листове  

− Дидактически материали  

Други: 

 

Място, където се съхранява пакета документация от 

проведената квалификация 

Класьор за вътрешноинституционална квалификация в ПГМЕТ 

„Христо Смирненски“ за 20.…../ 20…… учебна година. 

Ръководител / отговорник за провеждането на 

квалификационната форма 

 

Участници – общ брой: Трите имена на участвалия педагогически 

специалист/ длъжност 

 

Подпис 

 

1. ………………………………………………. 

 

………………… 
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2. ……………………………………………… 

 

3. ……………………………………………… 

 

4. ……………………………………………… 

 

5. ……………………………………………… 

 

6. ……………………………………………… 

 

7. ……………………………………………… 

 

8. ……………………………………………… 

 

9. ……………………………………………… 

 

10. ……………………………………………… 

 
 

 

………………… 
 

………………… 
 

………………… 
 

………………… 
 

………………… 
 

………………… 
 

………………… 
 

………………… 
 

………………… 

 

 

 

Потвърдил верността на вписаните данни: ……………………  

                  (подпис и печат) 

 

 

Дата: …………………… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

към Годишен план за квалификационната дейност 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Л И С Т 

за годишно отчитане на вътрешноинституционалната квалификация на педагогическите специалисти за учебната 20.…../ 20…… година 

 

 

№ 

 

Име и фамилия на педагогическия специалист 

Брой 

академични часове 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

 

 

Дата: ……………………. 

Изготвил: …………………………………………………………….  

    (име, фамилия, подпис) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

към Годишен план за квалификационната дейност 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛНА КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ 
учебна 20…../20….. година 

 

на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,  

           (собствено, бащино, фамилно име) 

длъжност …………………………………………………...., училище ПГМЕТ „Христо Смирненски“  гр. Кнежа 

                                                                            

 

 

№ 

Дата, 

месец, 

година 

Вид (форма) на 

квалификацията 

Продължи

тел ност 

Обучаваща 

организация 

Организирал 

квалификацията 

Финансирал 

квалификацията 
Тема 

Удостоверяващ 

документ (вид, 

номер, дата) 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 



  
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

“ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ”- гр. КНЕЖА 

гр.Кнежа, обл. Плевен, ул.”М.Боев” № 5, тел./факс 09132 / 7230, e-mail: pgm_kn@mail.bg 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

към Годишен план за квалификационната дейност 
 

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………… 

ДИРИКТОР: Николай Бачийски 

 

П Р А В И Л А 
за организиране и провеждане на квалификационната дейност на служителите 

в ПГМЕТ „Христо Смирненски“ 

 

учебната 2022/2023 година 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. С този правилник се уреждат правилата за участие във външноинстуционалните и  

вътрешноинституционалните квалификационни дейности на педагогическите специалисти. 

2. 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 в ПГМЕТ „Христо Смирненски“. 

3. Всеки педагогически специалист в ПГМЕТ „Христо Смирненски“  е длъжен ежегодно да 

участва във външноинституционална квалификация  – в  не по-малко от 48 академични  часа 

за атестационния период. 

4. Всеки педагогически специалист в ПГМЕТ „Христо Смирненски“ е длъжен ежегодно да участва 

във вътрешноинституционална квалификация – в не по-малко от 16 академични  часа 

годишно. 

 

II. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

Участниците в квалификационната дейност са: 

1. педагогическия персонал; 

2. непедагогическия персонал. 

 

III. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ 

Квалификационната дейност трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. Адекватност на обучението 

2. Актуалност на обучението 

3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие на квалифициращият се 

4. Осигуряване на равен достъп до обучението на педагогическите специалисти в зависимост от 

заеманата длъжност 

5. Индивидуализация – предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните 

възможности и интереси на педагогическите специалисти  

6. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за повишаване на 

качеството на дейността на педагогическите специалист 

 

IV. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

 

mailto:pgm_kn@mail.bg
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Етапите през които преминава реализацията на квалификационната дейност са: 

1. Анализ на кадровия потенциал 

2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация 

3. Определяне на приоритетите и дефицитите за обучение и квалификация 

4. Планиране на обучението 

5. Финансово осигуряване на обучението 

6. Организиране и провеждане на обучението ;  

7. Анализ и оценка на ефективността на обучението или квалификацията 

 

V. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

1.  Квалификационната дейност в училището се ръководи, финансира и контролира от 

Директора, в качеството му на работодател.  

2. Квалификационната дейност (въвеждаща, вътрешноинституционална и продължаваща) на 

педагогическите специалисти на училищно равнище се осъществява съгласно Плана за 

квалификационната дейност на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна 

година от Комисия за квалификационни дейности (ККД) и се приема на заседание на 

Педагогическия съвет.  

3. Планът за квалификационна дейност е част от годишния план и в съответствие със:  

− стратегията за развитие на институцията;  

− установените потребности за повишаване на квалификацията;  

− резултатите от процеса на атестиране;  

− годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с 

приоритетните области за продължаващата квалификация, определяни ежегодно от 

Министерството на образованието и науката;  

− правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация, 

съгласувани с педагогическия съвет и утвърдени от директора на институцията  

4. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО – Плевен, университети, 

центрове за продължаващо обучение, участие в проекти и програми за квалификационни 

дейности. 

5. Въвеждащата квалификация  е за методическо и организационно подпомагане и е задължителна 

за педагогическите специалисти, които:  

− са постъпили за първи път на работа в системата на образование;  

− са назначени на нова длъжност;  

− заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни години;  

− ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в училищата; 

Тя може да се организира в рамките на вътрешноинституционалната квалификация. 

Работодателят определя наставник в срок до два месеца от встъпването в учителска длъжност 

на педагогическия специалист. 

6. Продължаващата квалификация е за непрекъснато професионално и личностно 

усъвършенстване, за кариерно развитие и успешна реализация чрез периодично 

актуализиране и допълване на знанията, уменията и компетентностите: 

− по учебни програми за съответния учебен предмет или програмни системи; 

− по професионалния профил на педагогическия специалист; 

− за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности; 

− за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес; 

− за кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

− за организационни и консултативни умения; 

− за управление на институцията и работа със заинтересовани страни; 

− за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност; 



Годишен план за дейността на ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа за 2022/2023 учебна 

година 

 

 

 

 

67 

− за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен; 

− за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация. 

Продължаващата квалификация се извършва от висши училища, научни организации, 

специализирани обслужващи звена или обучителни организации, чиито програми са 

одобрени от министъра на образованието и науката. 

7. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез система 

от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата на 

квалификационните кредити се определя от държавния образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти.  

8. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията:  

− по собствено желание;  

− по препоръка на работодателя;  

− по препоръка на ККД;  

− по препоръка на експерти от РУО Плевен и МОН  

9. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията /трудово правни, 

финансови и др./ се договарят между педагогическия персонал и директора на училището по 

реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие с чл. 44 от Наредба №15 от 22.07.2019г. 

10. За участие в процедурите за придобиване на професионално – квалификационни степени 

директорът на училището осигурява ползването на поисканата от учителя част от редовния 

платен годишен отпуск за съответната година.  

11. Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти не по-малко от 16 академични часа – 1 кредит за финансова 

година и не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист в 

рамките на вътрешноинституционалната квалификация.  

12. Педагогическите специалисти са длъжни да осъществяват вътрешно – институционалната 

квалификация в размер на 16 академични часа годишно и не получават кредити.  

Един квалификационен кредит се присъжда за:  

− участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 

академични часа са присъствени;  

− подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано издание;  

− научна или научно-методическа публикация в специализирано издание; 

13. За участие в квалификация за придобиване на 1 кредит за финансова година, педагогическият 

специалист:  

− ползва служебен отпуск; 

− при изявено желание за придобиване на втори кредит за една финансова година, 

педагогическият специалист заплаща своята квалификация и ползва неплатен отпуск-в 

учебно време.  

14. Придобиването на втори кредит за една финансова година: 

− се финансира индивидуално от педагогическия специалист; 

− е с ползване на неплатен отпуск, ако квалификационните дейности са в учебно време.  

15.  Системата на квалификационни кредити осигурява възможност за : 

− натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно 

развитие;  

− пренасяне и признаване на квалификационни кредити за следващ период на атестиране при-

промяна на месторабота, след прекъсване на учителски стаж по специалността за повече от 

две години; 

− признаване на преминато обучение за повишаване на квалификацията при кандидатстване в 

процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен;  

− улесняване на професионалната мобилност, ползването на поисканата от учителя част от 

редовния платен годишен отпуск за съответната година; 

− заявка за включване в процедура за придобиване на ПКС се подава до директора съгласно 
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сроковете на обучаващите институции. 

16.  За участие в процедурите за придобиване на Професионално квалификационни степени 

директорът на училището осигурява ползването на поисканата от учителя част от редовния 

платен годишен отпуск за съответната година.  

 

VI. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

1. Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и професионалната си 

квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на 

професионалната си квалификация. 

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

квалификацията си: 

− по собствено желание;  

− по препоръка на директора на училището; 

− по препоръка на експерти от съответната област.  

3. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, 

финансови и др.) се договарят между непедагогическите кадри и директора на училището по 

реда на чл. 234 от Кодекса на труда. 

 

VII. 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-професионално равнище при оценяването и заплащането на труда по ред, 

определен от МОН. 

3. Стимулирането на професионално – изявените служители през годината чрез подходящи 

отличия. 

4. Възможност за кариерно развитие.  

5. Допълнително заплащане на придобилите ПКС 

 

VIII. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

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

година и са в размер на не по-малко от 1,2 % от годишния ФРЗ .  

2. Вътрешноинституционалната  квалификационна дейност се финансира от бюджета на 

училището. 

3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на 

бюджета на училището и средства от проекти и програми за квалификационна дейност. 

4. Самофинансиране на индивидуална квалификация. 

 

Забележка: Настоящите правила са разработени в съответствие с изискванията на Наредба 

№15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите, другите 

педагогически специалисти, съгласувани и приети на заседание на  Педагогическия съвет на 

ПГМЕТ „Христо Смирненски“ с Протокол № 20/14.09.2022г. Правилата са неразделна част от 

Плана за квалификационната дейност и от Годишния план за дейността на училището. Утвърдени 

са със Заповед РД-17-944/14.09.2022 г. на директора, подлежат на актуализация по всяко време и 

могат да бъдат променени по писмено предложение на всеки член. 
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