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УТВЪРЖДАВАМ: ..................................

Анета Делчева
Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

УЧЕБНА 2017 / 2018  ГОДИНА

Годишният план за квалификация е приложение към Годишния план на
училището за учебната  2017 / 2018  г., приет на заседание на
Педагогическия съвет (Протокол № 12/ 01.09.2017г.) и е утвърден със
заповед № 503/01.09.2017г. на директора на училището.
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Настоящият план е в съответствие с политиките и приоритетите, определени в Стратегия
за развитие на ОУ „  Св.  св.  Кирил и Методий”,  с.  Черна гора,  съобразно установените
потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, при
отчитане на годишните средства за квалификация.

І. Анализ на състоянието на квалификационната дейност през учебната
2016/2017г.

1. Данни за кадровия потенциал на педагогическия състав:
В ОУ „ Св. св. Кирил и Методий” работят 15 педагогически специалисти, заемащи

длъжности, както следва:

Длъжност Директор РИКТ Пед.
съветник

Главен
учител

Старши
учител

Учител Младши
учител

Брой 1 0 0 1 11 2 0

Носители на ПКС са 6 от тях, разпределени както следва:

ПКС І ПКС ІІ ПКС ІІІ ПКС ІV ПКС V ПКС

Брой педагогически
специалисти

0 0 1 0 5

2. Квалификационна дейност:
Всички педагогически специалисти са участвали във форми на квалификация на

различни нива в следните тематични направления:

ИзвънинституционалниНиво на
квалификационни

форми

Оперативни
програми и

проекти

Национални
програми от

Информационния
регистър на МОН
за квалификация

Регионални
програми за

квалификация

Общински
програми за

квалификация

От Висши
училища

Брой
педагогически
специалисти

0 9 0 0 7

Тематични
направления

Управление на качеството на образованието.
Работа с родителите в приобщаващото образование.
Интеграция на деца от етническите малценства в образователната система.
Управление на дисциплината в класната стая.
Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – програми и модели на
обучение.
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Ниво на
квалификационни

форми

Вътрешноинституционални

Брой
педагогически
специалисти

14

Тематични
направления

Актуални нормативни документи.
Приемственост в обучението на учениците от начален и прогимназиален етап на
образованието.
Ролята на класния ръководител във възпитателната дейност – задължения и
отговорности.
Изготвяне и демонстриране на компютърни презентации по различни поводи.
Превенция на негативните прояви в българското училище.
Работа с деца и ученици в неравностойно положение.
Проектно-базирано обучение при интегриране на информационни технологии.
Професионално портфолио на педагогическите специалисти.

3. Финансиране:
За финансиране участието във форми на квалификация на различни нива за учебната

2016/2017 г. година са предвидени средства в размер на 1661 лв. и са разходвани 1396 лв.
· Съгласно чл.35 от КТД годишните средства за квалификация се определят в размер

не по-малък от 1 на сто от годишните средства за работната заплата на
педагогическия персонал и се предоставят за включването на педагогическите
специалисти в квалификационни курсове, предварително съгласувани със
социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет, утвърдени от
директора.

· Ако сумата за определена квалификационна дейност на даден учител надвишава
разхода за квалификация в училището, директорът определя възможността  за
съфинансиране с лично участие на обучаваните.

· Училището не финансира обучение за придобиване на ПКС.
· Закупуването на методическа литература, мултимедийни продукти, абониране за

периодични научно – методически издания по съответните дисциплини се
извършва по § 10 – 14 „Учебни и научно – изследователски разходи” срещу
представяне на фактура.

· Всички плащания се извършват след резолюция на главния счетоводител и
директора на училището за възможността на финансиране.

4. Силни страни на проведените форми за квалификация са:
· Обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и

социализация.
· Споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез

нови идеи и форми на реализация.
· Създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно.
· Експериментиране с нови идеи.
· Създаване на нови контакти.
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5. Идентифициране на потребностите от квалификация:
Идентифицирането на потребностите се осъществява чрез провеждане на анкети с цел
проучване на потребностите и желанията за квалификационна дейност, обсъждания  на
заседания на методическите обединения.

6. Дефицити:
В резултат на контролната дейност на директора са констатирани следните дефицити в
работата:

· Публикации на  педагогическите специалисти в печатни и електронни медии.
· Формиране на знания, умения и компетентности за работа в мултикултурна среда,

за подкрепа и мотивиране на деца и ученици със специални образователни
потребности, с обучителни трудности или в риск.

· 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.

7. Резултати:
С участието на педагогическите специалисти в институционални и извънучилищни

квалификационни форми се постигна:
· Осъвременяване на знанията по предметната област на учителите.
· Познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, оценяване и

възпитание.
· Успешно усвояване на учебното съдържание от учениците, повишаване на

мотивацията им за учебна дейност.
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ІІ. Цел ( и ) и задачи

1. Цели:
· Усъвършенстване и обогатяване на академичната, педагогическата

комуникативната и административна компетентност на педагогическите
специалисти.

· Удовлетворяване на професионалните интереси на  педагогическите специалисти в
съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на
възможност за планиране на личностното и професионалното израстване и
кариерното развитие.

· Превръщане на институцията в среда за изява чрез разгръщане на творчеството и
иновациите и за обмяна на добри практики.

2. Задачи:
· Да се актуализират или усъвършенстват  придобити и/или придобиване на нови

допълнителни компетентности в съответствие с професионалния профил на
изпълняваната длъжност.

· Да се стимулират педагогическите специалисти   към самоподготовка и
усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез ефективно
използване на съвременни информационни и и комуникационни технологии, чрез
въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в
образователния процес.

· Да се стимулират педагогическите специалисти   към усъвършенстване на
професионалните умения за преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически
опит.

· Да се създадат условия за постигане на ефективна комуникация за работа в екип и
взаимопомощ, инициативност и предприемачество.

· Да се създадат условия за професионална изява на педагогическите специалисти   .
· Да се засили работата по утвърждаване на методическите обединения като  форма

за самоусъвършенстване.
· Да се усъвършенстват  уменията на учениците за работа в екип, възпитание в

толерантно отношение и взаимопомощ.
· Да се повишат   изискванията към работата на педагогическите специалисти   чрез

засилване на вътрешноучилищната контролна дейност.  Разширяване и
усъвършенстване на моделите и формите за контрол.

· Да се повиши квалификацията на педагогическите специалисти   по  новите
учебни програми.

· Да се повиши квалификацията на педагогическите специалисти за работа в
мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на деца и ученици със специални
и образователни потребности, с обучителни трудности или в риск.

· Да се повиши квалификацията на педагогическите специалисти за прилагане на
информационни и комуникационни технологии и техниките за презентиране.

· Да се повиши квалификацията  на педагогическите специалисти  за прилагане на
нови форми и методи  при оценяване на знанията,  уменията и компетентностите
на учениците.

· Да се осъществят публикации на  педагогическите специалисти в печатни и
електронни медии.
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ІІІ. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

1. Основните направления за квалификационна дейност за учебната 2017/2018
година:

· Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти.

· Основни принципи и инструментариум за оценка на актуалното развитие на
детето.

· Творческите игри и тяхната роля при формиране на познавателна активност у
децата.

· Агресия в училищна възраст. Методи за корекции на агресивното поведение.
· Иновативни форми и методи в процеса на обучението.
· Емоционално прегаряне при учителите.
· Изграждане на ефективна училищна среда.
· Методи и стратегии за приобщаване на деца и родители към училищната среда.
· Мотивация за повишаване на квалификацията и подобряване на резултатите от

работата на учителя.
· Компютърно моделиране в начален етап.

2. Целеви групи:
· Методично обединение на учителите в начален етап на образованието.
· Методично обединение на учителите в прогимназиален  етап на образованието.
· Екипни групи за работа по направленията: „Превенция на училищното насилие,

агресията и други негативни прояви“, „Формиране на знания, умения и
компетентности за работа в интеркултурна среда“, „Формиране на знания, умения
и компетентности за оценяването на учениците“.

3. Основни приоритети:
· Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация.
· Засилване работата по утвърждаване на методическите обединения като

действена форма за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за
съхраняване на документацията на методическите обединения.

· Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на
учениците.

· Създаване на условия за спазване на ДОС  и функциониране на училището
в съответствие с нормативните изисквания чрез:
- обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОС
от педагогическите специалисти;
- оптимизиране на организационната функция на директора на системен
административен и педагогически контрол по спазване на нормативната уредба и
прилагане на своевременни мерки за отстраняване на възникнали нарушения;
- провеждане на системна контролна дейност от класните ръководители по
спазване
Правилника за дейността на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” от учениците и
прилагане на ефективни мерки за регулиране при отклонения.

· Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:
- квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа
компетентност;
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- методически консултации с експерти от РУО – Стара Загора;
- обмяна на добри практики в МО.

· Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в училището:
- текуща поддръжка на материално- техническата база и хигиената;
- оптимизиране на интериора на класните стаи и кабинетите с цел естетизация,
функционалност и познавателно – възпитателно въздействие;
- диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в училищната
общност, формулиране и прилагане на корекционни мерки.

ІV. Очаквани резултати

1. Разработена система за квалификационна дейност в училище.
2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на
съвременните условия:

· Директор
       - академична компетентност - първоначална професионална подготовка, учене през
целия живот;
         - организационни компетентности;
         - управление на ресурси;
         - комуникативна компетентност - умения за сформиране на екип и на работа в екип,
умения за работа с родители и други заинтересовани страни;
         - административна компетентност.

· Учител
         -  академична компетентност – първоначална професионална подготовка
(педагогическа, психологическа, методическа, специално – предметна), умение за учене
през целия живот;
        - педагогическа компетентност – планиране на урок или на програмна ситуация,
организиране и водене на образователния процес, оценяване напредъка на
децата/учениците, управление на процесите в група или паралелка;
         -   комуникативна компетентност – умение за работа в екип;
         - административна компетентност.
3. Ефективно използване на съвременни информационни източници и технологии за
повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновации в образователния
процес.
4.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.
5. Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и
компетенциите на учениците за интерпретиране и прилагане на учебното съдържание
чрез практическа дейност.
6. Успешна адаптация в училищна среда на новоназначените педагогически специалисти.
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V.Календарен план на квалификационните дейности

2. Вътрешнинституционална квалификационна дейност

Период на
провеждане

Тема на
квалификаци-
онната дейност

Форма на
провеждане

Целева група Обучител
или

обучителна
организаци

я,
ръководите

л на
квалификац

ионната
форма от

педагогичес
ките кадри

Отговарящ
за

провежда-
нето

септември Основни насоки за
организиране и
провеждане на
образователния
процес през
учебната година,
планиране на
дейността

работна
среща

14
педагогически
специалисти

директор  директор

септември Приемственост в
обучението на
учениците от
начален и
прогимназиален
етап на
образованието.

Работна
среща

14
педагогически
специалисти

Виолета
Бонева

Виолета
Бонева

октомври Изготвяне на
личен план за
развитие

самообразо-
вание

14
педагогически
специалисти

главен
учител

главен
учител

октомври Ролята на класния
ръководител във
възпитателната
дейност –
задължения и
отговорности.

Споделяне
на добра
педагогиче-
ска практика

14
педагогически
специалисти

Радостина
Петкова

Радостина
Петкова

ноември Изготвяне на
портфолио на
педагогическия
специалист

самообразо-
вание

14
педагогически
специалисти

14
педагоги-
чески
специалисти

14
педагоги-
чески
специалисти

ноември Ученици,
срещащи
трудности при
овладяването на

Дискусия 14
педагогически
специалисти

Живка
Стоева

Живка
Стоева



Годишен план за квалификационната дейност

стр. 9

учебното
съдържание.
Набелязване на
конкретни мерки
за повишаване на
нивото на
овладяване на
знания.

декември  Прилагане на
Механизма за
противодействие
на училищния
тормоз

семинар 14
педагогически
специалисти

Виолета
Бонева

Виолета
Бонева

януари Класният
ръководител –
фактор за
успешно
взаимодействие
между училището
и семейството

дискусия 14
педагогически
специалисти

Евгени
Стоянов

Евгени
Стоянов

февруари Тематичен
педагогически
съвет“Демокрация
на учебния процес
чрез
мобилизиране на
родителската
общност.“

Тематичен
педагогическ
и съвет

14
педагогически
специалисти

директор директор

март/април/
май

Открити уроци по
учебни предмети
от ОП (от
плановете на МО)

споделяне на
добра
педагогическ
а практика

14
педагогически
специалисти

председател
и на МО

председател
и на МО

2.Извънинституционална квалификационна дейност

Период
на

провеж
дане

Тема на
квалификацион

ната дейност

Форма на
провежда

не

Целева група Обучител или
обучителна

организация,
ръководител на

квалификационнат
а форма от

педагогическите
кадри

Отговарящ
за

провеждане
то

Управление на
качеството на
образованието.

курс 1 Директор Обучителна
организация

директорпо
график
на
обучи-
телната Компютърно курс 4 педагогиче- Обучителна директор
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моделиране в
начален етап.

ски
специалисти

организацияоргани-
зация

Професионално
портфолио на
учителите,
директорите и
другите
педагогически
специалисти
процеса на
обучение

курс 1 педагогиче-
ски
специалист

Обучителна
организация

директор

Основни
принципи и
инструментариу
м за оценка на
актуалното
развитие на
детето

курс 1 педагогиче-
ски
специалист

Обучителна
организация

директор

Творческите
игри и тяхната
роля при
формиране на
познавателна
активност у
децата

курс 1 педагогиче-
ски
специалист

Обучителна
организация

директор

Агресия в
училищна
възраст. Методи
за корекции на
агресивното
поведение

курс 1 педагогиче-
ски
специалист

Обучителна
организация

директор

Иновативни
форми и методи
в процеса на
обучението

курс 1 педагогиче-
ски
специалист

Обучителна
организация

директор

Емоционално
прегаряне при
учителите

курс 1 педагогиче-
ски
специалист

Обучителна
организация

директор

Изграждане на
ефективна
училищна среда

курс 1 педагогиче-
ски
специалист

Обучителна
организация

директор

Методи и
стратегии за
приобщаване на
деца и родители
към училищната
среда

курс 1 педагогиче-
ски
специалист

Обучителна
организация

директор

Мотивация за курс 1 педагогиче- Обучителна директор
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повишаване на
квалификацията
и подобряване на
резултатите от
работата на
учителя

ски
специалист

организация

октом-
ври

Придобиване на
V  ПКС.

квалифи-
кация

1 педагогиче-
ски
специалист

ДИПКО София самофинан-
сиране

октом-
ври

Придобиване на
ІV  ПКС.

квалифи-
кация

1 педагогиче-
ски
специалист

ДИПКО София самофинан-
сиране

по план
на РУО
Стара
Загора

РУО Стара
Загора

педагогиче-
ски
специалист

директор

3.Квалификация на директора

Вътрешнинституционална квалификационна дейност
Период на

провеждане
Тема на

квалификаци-
онната дейност

Форма на
провеждане

Целева група Обучител
или

обучителна
организаци

я,
ръководите

л на
квалификац

ионната
форма от

педагогичес
ките кадри

Отговарящ
за

провежда-
нето

септември Основни насоки за
организиране и
провеждане на
образователния
процес през
учебната година,
планиране на
дейността

работна
среща

1 директор директор  директор

септември Приемственост в
обучението на
учениците от
начален и
прогимназиален
етап на

Работна
среща

1 директор Виолета
Бонева

Виолета
Бонева
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образованието.
октомври Изготвяне на

личен план за
развитие

самообразо-
вание

1 директор главен
учител

главен
учител

октомври Ролята на класния
ръководител във
възпитателната
дейност –
задължения и
отговорности.

Споделяне
на добра
педагогиче-
ска практика

1 директор Радостина
Петкова

Радостина
Петкова

ноември Изготвяне на
портфолио на
педагогическия
специалист

самообразо-
вание

1 директор 14
педагоги-
чески
специалисти

14
педагоги-
чески
специалисти

ноември Ученици,
срещащи
трудности при
овладяването на
учебното
съдържание.
Набелязване на
конкретни мерки
за повишаване на
нивото на
овладяване на
знания.

Дискусия 1 директор Живка
Стоева

Живка
Стоева

декември  Прилагане на
Механизма за
противодействие
на училищния
тормоз

семинар 1 директор Виолета
Бонева

Виолета
Бонева

януари Класният
ръководител –
фактор за
успешно
взаимодействие
между училището
и семейството

дискусия 1 директор Евгени
Стоянов

Евгени
Стоянов

февруари Тематичен
педагогически
съвет“Демокрация
на учебния процес
чрез
мобилизиране на
родителската
общност.“

Тематичен
педагогическ
и съвет

1 директор директор директор
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март/април/
май

Открити уроци по
учебни предмети
от ОП (от
плановете на МО)

споделяне на
добра
педагогическ
а практика

1 директор председател
и на МО

председател
и на МО

Извънинституционална квалификационна дейност
Период

на
провеж

дане

Тема на
квалификацион

ната дейност

Форма на
провежда

не

Целева група Обучител или
обучителна

организация,
ръководител на

квалификационнат
а форма от

педагогическите
кадри

Отговарящ
за

провеждане
то

по
график
на
обучи-
телната
органи-
зация

Управление на
качеството на
образованието.

курс 1 директор Обучителна
организация

директор

по план
на РУО
Стара
Загора

РУО Стара
Загора

1 директор директор

VІ. Мониторинг и контрол на училищно ниво

Анализът  и оценката на ефективността на проведените квалификационни форми и
дейности ще се извършва въз основа на следните критерии:

· 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;
- промените в професионалната дейност в резултат от участие в обучението.

· Критерии и индикатори за количествена оценка:
- брой участия в обучения;
- видове квалификационни дейности – извънучилищни (регионални, национални

и международни), институционални, по национални и европейски програми,
самообразование.

Изпълнението на плана и проведените квалификационни дейности ще се организират
и контролират от екип в състав: директор, главен учител, счетоводител.

В частта извънинституционална квалификация дейността се контролира от директора,
а в частта вътрешноинституционална квалификация – от главен учител.

Финансирането на дейността се контролира от счетоводителя.
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Документите, удостоверяващи участието на лицата във форма на квалификация
(удостоверения, сертификати и др.) се представят своевременно в училището и
съставляват част от портфолиото на всеки от педагогическите специалисти.

VІІ. Портфолио на реализирана вътрешноинституционална
квалификация

Документацията на всяка проведена вътрешна квалификационна форма включва:
Пакет на проведената вътрешна квалификационна форма:

· покана/съобщение/уведомление до педагогическите специалисти за участие в
организираната квалификация с фиксирани точни дата, място, тема, ръководител и
часове на провеждане;

· присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник в
квалификацията, независимо от ролята му в конкретната форма; списъкът съдържа
и задължителна информация за тема, дата, място и часове на провеждане на
формата;

ксерокопие на работните материали от квалификацията на хартиен носител, а при
желание и на електронен носител;

· финансова справка в свободен формат при изразходени средства за проведената
форма – за размножаване на обучителните материали на хартиен носител и/или
CD, флумастери, флипчарт и други административни разходи;

            брой участници.
· Карта за отчитане на вътрешноинстуционална квалификация за учебната 2017/2018

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.

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

VІІІ. Финансово осигуряване
1. За сметка на целевите средства по утвърдения бюджет на училището за

2017/2018 г.
2. Самофинансиране на индивидуална квалификация.

Планът е отворен и подлежи на актуализация във връзка с променящите се
условия, непредвидени обстоятелства и задачи.

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

I. Общи положения
1. Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за

финансова подкрепа  определят начина, реда и финансирането на професионалната
квалификация на персонала в ОУ,,Свети свети Кирил и Методий”, с. Черна гора.
     2. В началото на всяка учебна година МО изготвят предложения за квалификация, на
основата, на които училищната комисия разработва план за квалификация на
педагогическите специалисти, приеман ежегодно в началото на учебната година от
Педагогическия съвет и одобряван от директора. Комисията извежда дефицити и
определя приоритети в квалификационната дейност, специфични за училището.
     3. Повишаването на квалификацията  чрез различни форми на следдипломно обучение
подпомага пълноценната професионална реализация на педагогическите специалисти за
учене през целия живот.
     4. Училището създава условия на педагогическите специалисти да повишават
професионалната си квалификация  в организационни форми на обучение  и чрез
самостоятелна подготовка.
     5. Учителите имат право на участие в квалификационни форми за професионално
развитие и израстване и методически изяви.
     6. Право на участие в квалификационните дейности има и непедагогическият персонал.

ІІ. Потребности от квалификационна дейност:
    1. Квалификационната дейност  носи положителни емоции.
    2. Квалификационната дейност е професионален отговор на динамиката на промените.

     3. Квалификационната дейност съдейства за професионалното израстване на
педагозите.
    4. Квалификационната дейност съдейства за създаване на уникален творчески продукт.
    5. Квалификационната дейност съдейства за организиране на подходяща образователна

и семейна среда
    6. Квалификационната дейност служи за изпълнение на стратегически цели за развитие

на училището.
     7. Квалификационната дейност спомага за обогатяване на процесите на планиране и
контролиране на образователния процес.
    8. Квалификационната дейност променя степента на мотивация на педагогическите

специалисти.
    9. Квалификационната дейност формира базисни педагогически, социални,

комуникативни и др. умения и познания у педагогическите специалисти.
    10. Квалификационната дейност подсигурява обоснована връзка на: цели, дейности,

ресурси, резултати.

IIІ. Принципи и критерии за подбор за обучение и повишаване на квалификацията:
     1. Адекватност на обучението;
     2. Актуалност на обучението;
     3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.
     4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата
длъжност.
     5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните
възможности и интереси на учителите;
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     6. Ефективност на обучението - резултатите от обучението да допринасят за
повишаване на качеството на образователния процес.

ІV. Етапи  за реализиране на квалификационната  дейност:
     1. Анализ на кадровия потенциал.
     2. Проучване на потребности от обучение и квалификация.
     3. Определяне на приоритетите 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.

V. Целеви групи:
· Педагогически персонал;
· Недагогически персонал.

VІ. Условия и ред за повишаване на квалификацията и професионалните умения на
педагогическите специалисти:
       1. Педагогическите специалисти се включват в организирани форми за повишаване на
квалификацията

· по собствено желание;
· по препоръка на директора;
· по препоръка на експерти от РУО – Стара Загора.

     2. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията следва да се включват
педагогически специалисти, които:

· постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищно
образование;

· назначени за първи път на нова длъжност,  включително и на длъжност по
управление на институцията;

· заемащи длъжност, която е нова за системата на предучилищното и училищно
образование;

· заемащи длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за
повече от две учебни години;

· при промяна на учебните планове и учебните програми в училищата и на
програмни системи в предучилищното образование.

· педагогическият специалист  с по-малко обучения през последната година.
    3.  При ограничения (финансови,  брой места и други)  ръководството на училището
заедно с председателя на комисията по квалификационна дейност определят, кои от
заявилите желание педагогически специалисти  да бъдат включени в съответното
обучение.

VІІ. Повишаване на квалификацията.
     1. Повишаването на квалификацията се осъществява на следните равнища:

· вътрешноучилищно;
· извънучилищно:

- регионално;
             - национално.
    2.Организатори и координатори на дейностите, свързани с повишаване н
квалификацията на педагогическите специалисти, са:
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- на училищно равнище: директор, председател на комисията за повишаване на
квалификацията на педагогическите специалисти, председатели   на методическите
обединения;
- на регионално равнище: началник и експерти в РУО – Стара Загора;
- на национално равнище:  експерти в МОН.

VІІІ. Форми на квалификационна дейност:
     1. Форми за продължаваща квалификация:

· курсове – въвеждащи, тематични, комплексни и др.;
· семинари, професионални педагогически и психологически, школи, практикуми,

лектории и др.;
· професионално-педагогическа специализация;
· специализация в конкретна научна област;
· форуми – конференции, пленери и др.

Участниците във външни квалификационни дейности са длъжни да запознаят
колегията с новостите на семинари, работни срещи, лектории, ако новостите засягат
цялостния образователен процес или работна среща на МО, ако новостите засягат
само отделни учебни предмети.
     2. Форми на вътрешноучилищна квалификация:

· работа в методическо обединение;
· семинар, дискусия, тренинг;
· тематичен педагогически съвет;
· открити уроци;
· работна среща;
· повишаване на личната квалификация чрез индивидуално учене и самообразование

и др.

ІХ. 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.

Х. Механизъм за финансова подкрепа

      1. Съгласно чл.35 от КТД годишните средства за квалификация се определят в размер
не по-малък от 1 на сто от годишните средства за работната заплата на педагогическия
персонал и се предоставят за включването на педагогическите специалисти в
квалификационни курсове, предварително съгласувани със социалните партньори
обсъждани на педагогически съвет, утвърдени от директора.
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     2. Ако сумата за определена квалификационна дейност на даден учител надвишава
разхода за квалификация в училището, директорът определя възможността  за
съфинансиране с лично участие на обучаваните.
    3. Училището не финансира обучение за придобиване на ПКС.
    4. Закупуването на методическа литература, мултимедийни продукти, абониране за
периодични научно – методически издания по съответните дисциплини се извършва по §
10 – 14 „Учебни и научно – изследователски разходи” срещу представяне на фактура.
   5. Всички плащания се извършват след резолюция на главния счетоводител и директора
на училището за възможността на финансиране.

Съгласувал:
Теменужка Видева
Председател на СО
в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“


