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ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 9 / 12.09.2022г.
Утвърден със заповед на директора № РД-10-524/12.09.2022 г.

І. Стратегия на училището: Осигуряване на достъпно, всеобхватно и качествено образование и възпитание на
учениците от ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”
II. Цели:
1. Осигуряване на достъпно, всеобхватно и качествено образование и възпитание на учениците от І-VІІ
клас на ОУ “Свети свети Кирил и Методий” чрез повишаване квалификацията на педагогическите
специалисти и непрекъснато самообразование .
2. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и ценности
3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания и
умения.
III.

Задачи:
1. Изработване на план за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 година
2. Създаване на предпоставки и условия за постигане на държавните образователни стандарти
3. Прилагане на електронни ресурси и нови подходи в процеса на обучение

IV.

Очаквани резултати:
1. Повишаване качеството на подготовка по всички учебни предмети
2. Ефективно използване на съвременните технологии за повишаване качеството на
образованието
3. Обхват и задържане на подлежащите на обучение

1. Вътрешноучилищна и междуинституционална квалификация.

№

Тема

Форма на
обучение

Целева
група

Проектно-базирано
обучение в облака Работна
със средствата на среща/практи- Всички
1. ИКТ
кум
учители
Оказване на
методическа
помощ на млади
2. колеги

Брой
Срок / период
Брой
академич- на
Място на
участници ни часове провеждане провеждане

X. 2022г.
14

8

III. 2023г.

Вътрешно- Отговорник за
училищен провеждане на
обучител
обучението

М. Чолакова
Компютърен
кабинет
В. Кошлева Т. Ганчева
В. Колева

IX.2022г.
Работна среща Учители

4

8

VI.2023г.

Учителска
стая

Н.
Парапанова Т. Ганчева

2. Извънучилищна квалификация.

№ Тема

Обща цена
Отговорник
Обучител /
на
за
Брой
Обучителна
Място на обучението Срок /
провеждане
Форма на Целева Брой
академични институция/ако провеждане период на на
обучение група участници часове
е ясна/
/ако е ясно/ прогнозна провеждане обучението

Методика на
обучението по БДП
в I-IV клас –
въвеждаща
Тематичен
1. квалификация
курс
учител 1
Методика на
обучението по БДП
в I-IV клас –
продължаваща
Тематичен
2. квалификация
курс
учител 4

Съвременни и
иновативни
подходи за
3. обучение - STEM

Дигитална
Геймификация в
4. образованието

Обучителен
курс
учител 14

Обучителен
курс
учител 14

16

„DIDASKO
ГРУП“, гр.
Стара Загора

IX-X

Т. Ганчева

16

„DIDASKO
ГРУП“, гр.
Стара Загора

IX-X

Т. Ганчева

48

ORAK
ACADEMY –
дигитална
учителска
академия

XI

Т. Ганчева

32

ORAK
ACADEMY –
дигитална
учителска
академия

VI

Т. Ганчева

V.Заложени средства за квалификация в училищния бюджет
Към 05.09.2022 година в бюджета са осигурени 3 239 лв. за квалификация на учителите.

VI. Контрол по изпълнение на плана
Директорът възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва:
• В частта извънучилищна квалификация – ККД
• В частта вътрешноучилищна и междуинституционална квалификация – ККД
• В частта финансиране на квалификацията – Главен счетоводител

ПРАВИЛА
ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
с включен механизъм за финансова подкрепа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този документ определя правилата за участие на персонала в квалификационната дейност. Тези правила
определят начина, реда и финансирането на професионалната квалификация на персонала.
1. ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

За професионална квалификация на всеки член от учителския персонал се полагат минимум по 231,36 лв
за календарна година.
Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната дейност.
Решенията на Комисията по квалификацията се съгласуват с директора на училището.
Приоритетно се осигурява на преподавател на всеки 4 години участие в курс по БДП.
При обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този, който е заложен в
плана за квалификационната дейност и чието съдържание и тематика са ориентирани към новостите в
образователната система.

2. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
2.1 При изчерпване на предвидените средства от училищния бюджет за квалификационна дейност и
предложеният курс е пряко свързан с актуално учебно съдържание, финансирането на курса може да стане
от съответния учител.

2.2 При изявено желание за участие в квалификационен курс от определен преподавател, но изчерпан училищен
бюджет за квалификационна дейност, училището може да дофинансира участието си.
2.3 При наличие на изявено желание от определен преподавател за участие в квалификационен курс на
собствени разноски и съгласувано с директора на училището, дори и в учебно време, да му се предоставя тази
възможност.
3. ПРАВИЛА, РЕД И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОКВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ.
3.1 Осъществяването на обучителни курсове с вътрешноквалификационен и междуинституционален характер да
става по предложение на Комисията по квалификационна дейност и съгласувано с директора на училището.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
Предложените правила за реда на участието в квалификационна дейност се утвърждават от директора на
училището, подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат променени по писмено предложение на
всеки член от колектива.

Директор:

/Т. Ганчева/

