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     ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА  

“ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ”- КНЕЖА 

     гр.Кнежа ,обл.Плевен, ул.”М.Боев” № 5,тел/факс 09132/72-30/, e-mail: pgm_kn@mail.bg 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ”, гр. КНЕЖА 

  

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА 

 

Годишният план за квалификация е част към Годишния план на училището за 

учебната 2022/2023 година. Приет е на заседание на Педагогическия съвет с Протокол 

№20/14.09.2022 г. и е утвърден със Заповед № РД-17-943/14.09.2022г. на директора. 

 

 

 

I. 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 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 Ръков. 

направл.

ИКТ  

Учил. 

психолог 

Главен 

учител 

Старши 

учител 

Учител  

Брой  1 1 1 1 1 1 12 5 

Носители на ПКС са 18 от тях, разпределени както следва: 

ПКС І ПКС ІІ ПКС ІІІ ПКС ІV ПКС V ПКС 

Брой педагогически 

специалисти 

 -  1 4 6 7 
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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 в следните тематични направления:  

Ниво на 

квалификационн

и форми 

Оперативни 

програми и 

проекти 

Национални 

програми на 

МОН за 

квалификация 

Регионални 

програми за 

квалификац

ия 

Общински 

програми 

за 

квалифика

ция 

Вътрешно 

институционални 

 

Брой 

педагогически 

специалисти 

22 5 7 - 23 

Вътрешноинституционална квалификационна дейност 

Тематично направление Форма и брой 

академични часове 

/кредити/ 

Брой 

педагогически 

специалисти 

Планиране дейността на методическите 

обединения 

Дискусионни форуми 

присъствена –  

2 академични часа 

23 

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  

Разработване на тестове за диагностика и 

оценяване на знанията, уменията и 

компетентности по професионална 

подготовка за полагане на ДКИ 

Обмен на добри 

практики  

2 академични часа 

4 

Методи за превенция на употребата на 

наркотици и психоактивни вещества сред 

учениците 

Обучителен курс 

присъствена –  

4 академични часа 

22 

Работа с интерактивни образователни 

ресурси, платформи и др. 

Обучителен курс 

присъствена –  

4 академични часа 

22 

Стимулиране мотивацията  на 

педагогическите специалисти за участие в 

курсове за повишаване на професионално – 

квалификационната си дейност 

Дискусионен форум 

присъствена   

22 

Методика за прилагане на инструмент за 

интегрирана оценка на потребностите и 

ресурсите на дете в риск. 

Обучителен курс 

присъствена –  

4 академични часа 

22 

Външноинституционална квалификационна дейност 
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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 

Обмен на добри практики за използване на 

дигитални ресурси при обучението в ОРЕС 

по природни науки 

РУО Плевен 

работна среща –  

2 академични часа 

2 

 

Дискусионен форум при обучението по БЕЛ РУО Плевен 

работна среща –  

2 академични часа 

1 

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 

Изпълнение на Годишния план за дейността 

на РУО-Плевен 

РУО Плевен 

работна среща   

2 

Формиране на ценности и работа с родители РУО Плевен 

работна среща   

3 

ДЗИ  сесия май-юни 2022г. РУО Плевен 

работна среща   

3 

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 

Приобщаващо образование за всички РЦПППО – Плевен  

присъствена 

1 

Практически умения за преодоляване на 

агресията и насилието в училище. 

Съвременни модели за комуникация с 

родители 

РЦПППО – МОН  

присъствена 

1 

Мотивация. Екипност. Лидерство. Контрол на 

професионалния стрес при управление на 

образователната институция 

НЦПКПС – МОН  

присъствена  

1 

Разработване на тестове за диагностика и 

оценяване на знанията, уменията и 

компетентностите по професионално 

подготовка 

НЦПКПС – МОН  

присъствена  

16 академични часа 

2 

Практически въпроси по прилагане Кодекса 

на труда 

Сдружение 

“Образование без 

граници-БГ2012“ 

присъствена 

2 
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16 академични часа 

Трудови, социални и осигурителни права Конфедерация на 

независимите синдикати 

в България 

присъствена 

16 академични часа 

3 

Практически въпроси по прилагането 

Кодекса на труда 

Конфедерация на 

независимите синдикати 

в България 

присъствена 

16 академични часа 

1 

Гражданско образование Конфедерация на 

независимите синдикати 

в България 

присъствена 

16 академични часа 

4 

Съвременни технологии в образователния 

процес – специализация  

ТУ –Габрово, 

Департамент за езиково 

и специализирано 

обучение 

присъствена 

4 

Научно-методически аспекти на организация 

на училището и процеса на обучение 

ДИПКУ –  

Стара Загора 

присъствена 

32 академични часа 

1 

Специална психотерапия Българска академия на 

науките и изкуствата – 

София 

дистанционен курс – 

150 часа 

1 

Гражданско образование за 12 клас НЦПКПС – МОН 

16 академични часа 

присъствена 

1 

Работа с Тематичен Аперцептивен Тест 

(ТАТ) 

ДКПРПС – ПУ „Паисий 

Хилендарски“ 

16 академични часа 

присъствена 

1 

Обща психотерапия за практикуващ 

психотерапевт 

Българска академия на 

науките и изкуствата – 

София 

дистанционен курс – 

150 часа 

1 
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Психотерапевтични методи и практики Българска академия на 

науките и изкуствата – 

София 

дистанционен курс – 

105 часа 

1 

Гражданско образование Сдружение 

„Образование без 

граници – БГ 2012“ – 

София 

16 академични часа 

присъствена 

1 

Консултативна психология ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ 

2 семестъра 

1 

Иновативни и интерактивни методи в 

образованието 

ЦПКПС 

„Аполи – 09“ ЕООД 

16 академични часа 

присъствена 

1 

Компетентностния подход в обучението РААБЕ България ЕООД 

16 академични часа 

присъствена 

1 

Придобиване на степен на професионална 

квалификация  – 5 ПКС 

ТУ Габрово  

присъствена 

1 

Придобиване на степен на професионална 

квалификация – 4 ПКС 

ШУ „Епископ 

Константин Преславски“ 

ДИКПО гр. Варна  

1 

Придобиване на степен на професионална 

квалификация – 3 ПКС 

ШУ „Епископ 

Константин Преславски“ 

ДИКПО гр. Варна 

1 

Придобиване на степен на професионална 

квалификация – 3 ПКС 

ДЕСО ТУ Габрово 

присъствена 

3 

Придобиване на степен на професионална 

квалификация – 2 ПКС 

ДИПКУ –  

Стара Загора 

1 

Придобиване на допълнителна 

професионална квалификация – учител по 

физика и астрономия 

ШУ „Константин 

Преславски“ 

ДИКПО Варна 

1 

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 

учебната  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. 
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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:  

−  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. 

 

II. Цели 

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.  

 

III. Задачи 

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. 

IV. Очаквани резултати 

−  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. 

V. Календарен план на квалификационните дейности 

Изборът на теми за квалификация е съобразен с мнението на преподавателите 

относно трудностите, които срещат в работата си с учениците. Основните направления 

за квалификационна дейност за учебната 2022/2023 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; 

−  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. 
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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 

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 
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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 

задочна 1 септември 

2022г. 

ВТУ „Св.св. 

Кирил и 

Методий“ 

Успешно защитено и 

присъдено 

Свидетелство за  

професионална 

квалификация –  

учител по история и 

учител по английски 

език 

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 
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Придобиване на свидетелство 

за професионална 

квалификация -  

Консултативна психология 

ВТУ „Св.св. Кирил и 

Методий“ –  

Велико Търново 

задочна 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  

задочна 1 август – 

септември 

2023г. 

Медицински 

университет – 

Пловдив  

Успешно защитено и 

присъдено  

Свидетелство за 

професионална 

квалификация -   

Интегративна 

психотерапия 

2. Вътрешноинституционална квалификационна дейност 

Тема  Ръководител/отговор

ник 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 

усъвършенстване на 

организацията и 

методиката на 

преподаване с цел 

създаване на трайна  

мотивация за учене и 

развитие на 

учениците 
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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 

атмосфера и ясни правила за 

управление на класната стая  

Училищен психолог лектории 13 октомври 

2022г. 

  

ПГМЕТ „Хр. 

Смирненски“ 

 

Развитие на уменията 

за организирането, 

координирането и 

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. 
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„ 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 

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 
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VI. Финансиране на квалификационната дейност 

Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка 

календарна година и са в размер на 7200лв.( 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.  

 

VII.  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. 

 

VIII. 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); 

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; 
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− 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 

(Приложение4) 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. 

 

 

Забележка: Настоящият План за квалификационна дейност на ПГМЕТ „Христо 

Смирненски“ гр. Кнежа е неразделна част от Годишния план на  училището  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. 
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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 
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1. ………………………………………………. 

 

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   

16   
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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) 
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