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ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ВЪТРЕШНОИСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И 

ОТЧИТАНЕ  НА  УЧАСТИЕТО  НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ В ПРЕДЛАГАНИТЕ ФОРМИ ЗА 

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ЗА 

УЧЕБНАТА  2022/2023 ГОДИНА 
 

 

 

1. Общи положения: 
- Този документ определя правилата за участие на персонала в 

квалификационната дейност и включва механизъм за финансова 

подкрепа на участниците. 

- Правилата определят начина, реда и финансирането на  квалификация на 

педагогическия персонала. 

- Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване 

на квалификацията се договарят между директора на училището и 

обучаващата институция. 

 

2. Принципи и критерии: 
- Адекватност на обучението; 

- Актуалност на обучението; 

- Обвързаност на обучението с професионалното и кариерното развитие; 

- Осигуряване на равен достъп за всички членове на педагогическия екип; 

- Индивидуализация, предполагаща учебни форми, съобразени с личните 

възможности на служителите; 

- Ефективност и практическа приложимост на обучението. 

 

3. Етапи за реализиране на квалификационната дейност: 
- Анализ на кадровия потенциал; 

- Проучване на потребностите от обучение и квалификация; 
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- Определяне на приоритетите за обучение и квалификация; 

- Планиране на обучението; 

- Финансово осигуряване на обучението; 

- Организиране и провеждане на обучението; 

- Анализ и оценка на ефективността. 

 

4. Правила за участие на педагогическия персонал: 
- Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно 

равнище се осъществява по План за квалификационна дейност на 

училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година и се 

приема на заседание на педагогическия съвет; 

- Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел 

да осигури съответствие между образователната практика и равнището на 

професионалната компетентност на педагогическите кадри и да даде 

възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагозите 

и за тяхното професионално развитие; 

- Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват 

педагогически кадри, които работят в училището; 

- Педагогическите кадри се включват в организирани форми за 

повишаване на квалификацията: 

 По собствено желание; 

 По препоръка на работодателя; 

 По препоръка на експерти от РУО –Враца и МОН. 

- Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията се 

договарят между педагогическите кадри и директора на училището 

- Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват 

педагогически кадри, които: 

 Преподават по учебни предмети или направления, за които са 

въведени нови ДОС; 

 Заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на 

образованието; 

 Преминават на нова педагогическа длъжност; 

 Заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж 

по специалността за повече от три учебни години. 

 

5.Механизъм за финансова подкрепа: 
- Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на 

всяка календарна година и са в размер на 1,2 % от годишния ФРЗ; 

- Вътрешноиституционалната  квалификационна дейност се финансира от 

бюджета на училището; 

- Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се 

осигурява в рамките на средствата, предвидени за целта в бюджета на 

училището и средства по оперативни и национални програми; 

- При наличие на изявено желание от определен учител за участие в 

квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с 

директора на училището, му се предоставя тази възможност; 

- Когато сумата за определена квалификационна дейност надвишава 

финансовия лимит за квалификация в училището, дофинансирането става 

за сметка на бюджетните средства, предвидени за външни услуги. 

 



 

6.Отчитане на участието на педагогическите специалисти 

в предлаганите  форми за повишаване на 

квалификацията: 
         - Покана от организатора на вътрешноиституционална квалификация; 

        - Отчет по бланка образец / тема, дата, времетраене, присъстващи/ и заверена 

от директор; 

          - Прилагат се  материали, разработени уроци и др. 

 

 

Приет на Педагогически  съвет с Протокол №11/13.09.2022г./  

 


