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Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2020 г. на МОН за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със: 

1. Стратегията за развитие на училището. 

2. Установените потребности за повишаване на квалификацията. 

3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаваща 

квалификация, определяни ежегодно от МОН. 

4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с педагогическия съвет, 

утвърдени от директора, които са част от настоящия план. 

5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и национални програми и проекти. 

 

 

 



 

I. ЦЕЛИ 

 

1. Поддържане и усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти в контекста на актуалните 

приоритети в образованието и стратегическите цели на училището. 

2. Подпомагане пълноценната професионална реализация и кариерното развитие на учителите.  

 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1. Осигуряване на информираност и достъп  до адекватни  форми на обучение, до съвременни обучителни ресурси и добри 

педагогически практики. 

2. Насърчаване на  иновативни образователни технологии, методи и  подходи в образователния процес. 

3. Целенасочена работа за овладяване на техники за поддържане на позитивна дисциплина, за ранно оценяване на риска, преодоляване 

на проблемно поведение и развиване на емоционална и социална интелигентност.  

 

 

III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 
ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ   

Вид квалификация / Тема 

Организационна форма 
/лектории, вътрешноинституционални 

дискусионни форуми, открити 

практики, методическо подпомагане, 

презентации на творчески проекти, 

резултати и анализи на педагогически 

изследвания и постижения, споделяне 

на иновативни практики/ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой 

участници/ 

Ръководител/отговорник 

за провежданата 

квалификационна форма 

Брой 

академични 

часове 

1.  

Разпознаване на симптомите на COVID-19. 

Адекватна реакция и взаимодействие с РЗИ 

при съмнение за заболели лица и при 

положителни резултати за COVID-19 по 

метода PCR на ученик или член на персонала. 

лектория м. септември 2020 26  В. Брусарска (Мед. сестра) 2 

2.  

Подкрепа на новоназначени педагогически 

специалисти: работа с електронен дневник. 

(въвеждаща квалификация) 

презентация, тренинг м. септември 2020 5 

Мария Гошева (ЗДУД) 

М. Генев (Учител по 

математика) 

2 



3 

 

3.  

Подкрепа на новоназначени педагогически 

специалисти: работа с „Google classroom” 

„Google meet”. 

(въвеждаща квалификация) 

презентация, тренинг м. септември 2020 5 

М. Генев (Учител по 

математика) 

Мария Гошева (ЗДУД) 

2 

4.  

Подкрепа на новоназначени класни 

ръководители:  „Работата на класния 

ръководител в изпълнение на Наредбата за 

гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование“. 

(въвеждаща квалификация) 

лектория м. септември 2020 4 Т. Костадинова (ЗДУД) 2 

5.  

Превенция на проблемно поведение.  

Ефективно прилагане на система от мерки за 

обща подкрепа и процедура по налагане на 

санкции. 

дискусия м. декември 2020 26 

Лина Коцева (училищен 

психолог) 

Красимира Георгиева 

(лектор по философия) 

4 

6.  
Мениджмънт на класната стая с успешно 

използване на електронни ресурси. 
открита практика м. ноември 2020 26 

Мартин Генев (учител по 

математика) 
4 

 

 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Тема Организационна форма 

/курс, семинар, тренинг, школа, 

практикум, лектория, уебинар, 

специализации и др./ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой участници/ 
Брой 

академични часове 
Източник на финансиране 

1. Стимулиращо и формиращо 

оценяване на учениците. 
лектория, практикум 

м. февруари  

2021 
26 16 частно 

2. Развитие на функционалната 

грамотност у учениците. 
семинар 

м. март  

2021 
26 16 частно 

3. Придобиване на 

допълнителна професионална 

квалификация „учител по 

Изобразително изкуство“.   

курс СУ„Св. Климент 

Охридски“  

м. октомври  

2021 

 

1 - частно 

4. Придобиване на 

допълнителна професионална 

квалификация „учител по 

информационни технологии“.   

курс СУ„Св. Климент 

Охридски“  

м. септември  

2021 

м. октомври 

2022  

1 - частно 

5. Придобиване на 

допълнителна професионална 

курс СУ„Св. Климент 

Охридски“  

м. септември  

2021 
1 - частно 



квалификация „педагог“.   м. октомври 

2022  

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет Протокол № 4/30.08.2021 г. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

1. Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната и продължаващата квалификация през учебната 

2021/22 година. 

 



ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ  

„АБРАХАМ ЛИНКЪЛН“, гр. СОФИЯ 

 

 

1 

 

    
УТВЪРЖДАВАМ: 

Даниела Иванова-Узунов 

   

 

 

ПРАВИЛА  

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА И ПРОДЪЛЖАВАЩА 

КВАЛИФИКАЦИЯ  
 

I. Общи положения 
Чл. 1. (1) Настоящите правила са разработени в съответствие с изискванията на 

чл. 44, ал. 5, т. 5 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и са 

съгласувани на педагогически съвет на ЧСУЧП “Абрахам Линкълн”   - Протокол № 

10/18.09.2019 г. 

(2) С правилата се урежда организирането, провеждането и отчитането на 

вътрешноинституционалната и продължаваща квалификационна дейност на 

педагогическите специалисти. 

 Чл. 2. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на 

усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за 

ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно 

развитие. 

  

II. Организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинстититуционалната 

квалификация   
  

Чл. 3. Всеки педагогически специалист в ЧСУЧП “Абрахам Линкълн” е длъжен 

ежегодно да участва във вътрешноинституционалната квалификация - в не по-малко от 

16 академични часа годишно.  

Чл. 4. Организационните форми за вътрешноинституционалната квалификация 

са: 

1. лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми; 

2. открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти; 

3. резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения; 

4. споделяне на иновативни практики. 

Чл. 5. (1) Ред за осъществяване на вътрешноинституционалната квалификация: 

 Директорът на ЧСУЧП “Абрахам Линкълн” изготвя покана (уведомление) до 

педагогическите специалисти за участие в организираната квалификация с фиксирани 

дата, място, тема, ръководител и часове на провеждане (Приложение №1); 

 Към поканата се прилага списък с трите имена, длъжност и личен подпис на 

всеки участник в квалификацията. 

Чл. 6. (1) След провеждане на квалификационната форма, ръководителят на 

формата попълва карта за отчитане в срок до 3 работни дни и я предава на директора, 

за заверка и съхранение, заедно с пакета от пълната документация на проведената 

квалификация. (Приложение №2) 

1. Картата се заверява от директора с подпис и печат и се съхранява в специално 

организирана папка за вътрешноинституционалната квалификация. 
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2. В картата задължително се отбелязва в рамките на колко академични часа е 

проведена квалификацията. 

Чл. 7. (1) Форма на вътрешноинституционална квалификация е и въвеждащата 

квалификация.  

(2) квалификацията по ал.1 се провежда с цел адаптиране в образователната среда и  

методическо и организационно  подпомагане и е задължителна за педагогически 

специалисти, които: 

 са постъпили за пръв път на работа в системата на предучилищното и 

училищното образование; 

 са назначени на нова длъжност, включително и по управление на институцията; 

 заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни 

години; 

 ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми. 

Чл. 8. (1) За осъществяване на квалификацията по чл. 7, ал. 1 директорът на 

ЧСУЧП “Абрахам Линкълн”, определя наставник в срок до два месеца от встъпването 

в длъжност на педагогическият специалист по чл. 7, ал. 2. Наставникът подкрепя 

новоназначеният специалист в процеса на адаптирането му в училищната среда и го 

подпомага методически и/или административно при изпълнения на задълженията му. 

(2) Преди започването на съвместната дейност наставникът и наставляваният  попълват 

анкетна карта (приложение 3, приложение 4). 

(3) Наставническият цикъл приключва с оценка на програмата за наставничество.  

(4) В края на годината наставникът изготвя отчет. 

 

III. Организиране, провеждане и отчитане продължаващата квалификация   
  

Чл. 9. Продължаващата външноинституционална квалификация на 

педагогическите специалисти може да се извършва от:  

 специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации; 

 обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра 

на образованието и науката и са вписани в информационен регистър. 

Чл. 10. Всеки педагогически специалист е длъжен да повишава квалификацията 

си по програми на организациите по чл. 9 в не по-малко от 48 академични часа за всеки 

период на атестиране (не по-малко от три квалификационни кредита); 

Чл. 11. Изборът на изпълнител на обученията, се прави въз основа на 

Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията 

на педагогическите специалисти /http://iropk.mon.bg/. 

Чл. 12. Отговорно лице за дейността по организиране, изпълнение и контрол на 

формите на продължаваща квалификация в ЧСУЧП „Абрахам Линкълн“ е заместник-

директорът по учебно-творческата дейност. 

 Чл. 13. Участието в индивидуални външноинституционални форми на 

квалификация се осъществява по препоръка на директора или по желание на учителя 

след предварително съгласуване с директора на училището. 

Чл. 14 (1) За всеки педагогически специалист се създава и поддържа 

индивидуална карта, в която се отчита проведената външноинституционална и 

продължаваща квалификация за учебната година в академични часове, както и 

получени кредити. 

Чл. 15. (1) Средствата за квалификация на персонала се определят от собственика 

на училището и са в размер на не по-малко от 1% от годишните средства за работна 

заплата на педагогическия персонал.  
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Приложение №1 към чл. 5, ал. 1, т. 1 

 

 

 

 

П О К А Н А 

 
ДО ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ЧСУЧП “Абрахам Линкълн” 

 
Уважаеми колеги, 

Най-учтиво Ви каним на организирана вътрешноинституционална 

квалификация, която ще се проведе при следните условия: 

 

Дата:  …………….. 

Място: …………… 

Тема: …………………………………………………………. 

Провеждащ квалификацията: ……………………………… 

Час на провеждане: от ………….. до ……………………… 
 

 

ЗАПОЗНАТИ: 
 

 
Трите имена на  педагогически специалист/ длъжност Подпис 

1………………………………………………. 

2. ……………………………………………… 

3. ………………………………………………. 

4. ………………………………………………. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 

 

 

 

КАРТА  

за отчитане на вътрешноинституционална квалификация 

за учебната …………… година 

 

 

Тема на 

квалификационната 

форма / наименование 

на програмата за 

обучение 

 

Организационна форма 

на предлаганата 

квалификация 

 

Дата на провеждане  

Място на провеждане  

Време на провеждане в 

академични часове и 

минути 

Начален час: 

Краен час:  

Общо времетраене на формата:  

Работни материали □Компютърна презентация 

□Писмена разработка 

□ Работни листове 

□ Дидактически материали 

Други:  

Място, където се 

съхранява пакета 

документация от 

проведената 

квалификация 

Заместник-дирекция  

Ръководител / 

отговорник за 

провеждането на 

квалификационната 

форма 

 

Участници – общ брой: Трите имена на участвалия педагогически специалист/ длъжност Подпис 

1. …………………………….. 

2. …………………………….. 

3. ……………………………… 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

Потвърдил верността на вписаните данни: ……………………        Дата:…….............. 
      (подпис и печат) 

Директор на ЧСУЧП “Абрахам Линкълн”.                                                         
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Приложение №3 към чл. 8 

 

 

 

 

 

Анкетна карта за 

оценка на потребностите на наставлявания от наставника 
 

Моля, изберете отговор, който според Вас най-близко показва нивото на 

необходимостта от помощ на наставлявания в областите, описани във всяка 

позиция. 

Възможни отговори: 

A. Малко или няма нужда от помощ в тази област 

Б. Някаква нужда от помощ в тази област 

В. Умерена нужда от помощ в тази област 

Г. Висока необходимост от помощ в тази област 

Д. Много висока нужда от помощ в тази област 
 
1._____  Получаване на допълнителна информация за това, което се очаква от него като учител 

2._____  Познаване на нормативната уредба в сферата на предучилищното и училищно 

образование 

3. _____ Комуникация с директор 

4. _____ Комуникация с други педагогически специалисти в училището  

5. _____ Комуникация с родителите 

6. _____  Адаптиране към училищната култура 

7. _____  Организиране на учебната среда и управление на класната стая 

8. _____  Поддържане на дисциплината 

9. _____  Намиране на ресурси и материали 

10. _____Управление на времето 

11. _____Оценка на напредъка на учениците 

12. _____ Мотивиране на учениците 

13._____  Работа с ученици в риск 

14. _____ Работа с изявени ученици 

15. _____ Запознаване и разбиране на учебните програми 

16 _____  Изготвяне на учебни програми по РПП, ЗИП, ЗИПП , СИП 

17. _____ Подготовка на изпитни материали 

18. _____ Работа с училищна и учебна документация 

19. _____ Работа с електронен дневник и електронни платформи  

20. _____ Използване на разнообразни стратегии, техники и методи на преподаване 

21. _____ Справяне със стреса 
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Приложение 4 към член 8, ал. 2   

 

 

 

Анкетна карта за 

самооценка на потребностите на наставлявания 
 

Моля, изберете отговор, който най-близко показва нивото на необходимостта от 

помощ в областите, описани във всяка позиция. 

Възможни отговори: 

A. Малко или нямам нужда от помощ в тази област 

Б. Някаква нужда от помощ в тази област 

В Умерена нужда от помощ в тази област 

Г. Висока необходимост от помощ в тази област 

Д. Много висока нужда от помощ в тази област 
 
1._____  Получаване на допълнителна информация за това, което се очаква от мен като учител 

2._____  Познаване на нормативната уредба в сферата на предучилищното и училищно 

образование 

3. _____ Комуникация с директор 

4. _____ Комуникация с други педагогически специалисти в училището  

5. _____ Комуникация с родителите 

6. _____  Адаптиране към училищната култура 

7. _____  Организиране на учебната среда и управление на класната стая 

8. _____  Поддържане на дисциплината 

9. _____  Намиране на ресурси и материали 

10. _____Управление на времето 

11. _____Оценка на напредъка на учениците 

12. _____ Мотивиране на учениците 

13._____  Работа с ученици в риск 

14. _____ Работа с изявени ученици 

15. _____ Запознаване и разбиране на учебните програми 

16 _____  Изготвяне на учебни програми по ООП, ИУЧ, ФУЧ, ПП 

17. _____ Подготовка на изпитни материали 

18. _____ Работа с училищна и учебна документация 

19. _____ Работа с електронен дневник и електронни платформи  

20. _____ Използване на разнообразни стратегии, техники и методи на преподаване 

21. _____ Справяне със стреса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


