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  I. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за развитие и 

самоусъвършенстване на учителите. 

 -Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чиито план е неразделна част от годишния план на 

училището.   

- Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез обмяна 

на педагогически опит. 

- Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, 

трудности и проблеми. 

2. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети. 

3. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност в учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в 

съответствие с новите образователни изисквания. 

4. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите. 

5.  Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните условия. 

6. Мотивиране на учениците за учене и постигане на резултати, чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в 

съответствие с новите образователни изисквания. 

7.  Действащи методически обединения/ предметни комисии като форма за самоусъвършенстване и професионално израстване на 

кадрите. 

8.  Създаден регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране на резултатите от тях. 

 

 

ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

Изборът на теми за квалификация става след проучване мнението на преподавателите относно трудностите, които срещат в работата си 

с учениците и техните родители. Във връзка със ЗПУО и съпътстващата нормативна уредба, за обучения през новата учебна година 

приоритетна тема е: 

 

1. „Работа с учебна документация. Работа с „Електронен дневник“. 



 

 2.   Ориентираност на образователния процес към подобряване на образователните резултати и постигане на напредък от учениците, 

както и към усвояването на практически приложими знания, умения и отношения.   

3.     Създаване на организационни условия и осъществяване на контрол по прилагане на компетентностния подход в образованието. 

 

II. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ. 

 Календарен план на вътрешноинституционалните дейности 

 

Квалификационна 

форма 

Тема Период на 

провеждане 

Целева група/ 

участници 

Отговорник Брой 

академични 

часа 

Работна среща Планиране и оказване на 

методическа помощ на ново 

постъпилите. 

Септември 

2022г. 

Учители -  

присъствена форма 

Директор и 

наставници 

2 

Анкетно проучване Анкета за проучване нуждите на 

учителите от квалификация през 

учебната 2022/2023 година. 

Септември 

2022г. 

Учители -  

присъствена форма 

Директор  2 

Работна среща Допълнителна подкрепа на 

ученици със СОП в 

професионална гимназия  

04.10.2022г. Учители -  

присъствена форма  

Ресурсен учител и 

логопед от 

Регионален 

център - Враца 

2 

Работна среща Работа с електронен дневник и 

платформата Тиймс и НЕИСПУО 

(попълване на ЛОД). 

Октомври 

2022г. 

Учители   

присъствена форма  

 Класни 

ръководители 

2 

Работна среща Дигитални средства, ресурси и 

технологии в образователния 

процес. 

Ноември 

2022г. 

Учители   

присъствена форма  

 Директор  2 

Семинар Методи и подходи за работа с 

деца в риск. 

Декември 

2022г. 

Учители –   

Присъствена форма 

Карина 

Димитрова 

2 

Семинар Как да приложим 

интерактивните методи на 

обучение? 

Януари 2023г. Учители   

присъствена форма  

Директор 2 

Семинар Методи и начини за Март Учители   Директор 2 



 

подобряване на концентрацията 

и дисциплината в час 

2023г. присъствена форма  

Семинар Тенденции и ключови проблеми 

в националните/регионалните 

политики в областта на 

приобщаващото образование 

Април 2023г. Учители   

присъствена форма 

Директор и 

учители 

1 

Семинар Изкуството да бъдеш педагог. Май 2023г. Учители   

присъствена форма  

Маргарита 

Маринова 

2 

Работна среща- 

дискусия 

Сплотяване на екип. Юни – юли 

2023г. 

Учители   

присъствена форма 

Директор и 

учители 

1 

 
III. КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ ПО ПРОГРАМИ НА ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Тема Обучаваща 

организация 

Продължителност 

в академични 

часове 

Срок Място на провеждане Отговорник и 

стойност на 

обучението 

 Дигитализация на 

тестове, контролни и 

входни. 

Смартест 16 ноември Враца Директор и 

Лора Илиева  

 

 

 

IV. УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ РУО, МОН И 

ОБЩИНИТЕ. 

Педагогическите специалисти ще бъдат включени и в планираните и организираните от РУО – Враца, МОН и община Враца 

форми на квалификация.. 

V. ФИНАНСИРАНЕ 

•  Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1,2% от 

годишния ФРЗ. 

•  Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. 



 

•  Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения 

по волята на дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност. 

•  Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия лимит за квалификация 

в училището, финансирането става с лично участие на служителя. 

•  При наличие на заявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след 

съгласуване с директора на училището, му се предоставя тази възможност по целесъобразност. 

•  Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално квалификационна степен се заплащат от учителите. 

VI . КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ. 

Контрол и мониторинг на квалификационната дейност в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин”, гр. Враца се 

осъществява от директор, счетоводител и първостепенен разпоредител. 

 
VII. ДРУГИ. 

1. Настоящият План за квалификационна дейност отговаря на стратегическата цел за развитие на училището и е неразделна част 

от годишен план на Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“, гр. Враца 

2. Планът за квалификационната дейност е отворен документ, подлежащ на непрекъснато допълване и обогатяване. 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет.  

* При необходимост настоящият квалификационен план може да бъде допълван и актуализиран 
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