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IV. 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 

 

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; 
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− за организационни и консултативни умения; 

− за управление на институцията и работа със заинтересовани страни; 

− за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност; 

− 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;  
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− 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.  

 

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. 
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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. 

 


