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                                                                  УТВЪРЖДАВАМ:    

 

              ДИРЕКТОР: / п/ 

                                                                                                               / Цветелина Вълчева / 

 
        

ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА НА 96. СУ „ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ“ 

 
Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със: 

1. Стратегията за развитие на образователната институция. 

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. 

 

І. ЦЕЛИ  

1. Подобряване качеството на работа на педагогическия персонал. 

2. Повишаване резултатите и подготовката  на учениците. 

3. Издигане престижа на училището. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Осигуряване на възможност за непрекъснато повишаване квалификацията в контекста на учене през целия живот и кариерно 

развитие. 

2. Реализиране на добри образователни и квалификационни практики.  

3. Създаване на условия за прозрачност и обществена подкрепа на квалификационната дейност. 
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III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

 

Вид квалификация / Тема 
Организационна форма 

 
Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой участници/ 

 

Ръководител/отговорник 

за провежданата 

квалификационна 

форма 

 

Брой 

академич

ни часове 

1. Нови наредби и изменения  

свързани с ДОС  
лектории Постоянен Всички учители Зам. – дир. УД 

8 

2. Работа в електронна среда методическо подпомагане 
Септември 

2021 г. 
Всички учители 

Ръководител направление 

ИКТ 

16 

3. Преодоляване на 

предразсъдъците към децата 

със СОП  

дискусионни форуми 
Октомври 2021г.  

 
50 

Педагогически съветник и 

ресурсен учител 

16 

4. Иновативен метод на 

преподаване на чужд език 

CLIL 

споделяне на иновативни 

практики 
Ноември 2021 г. 

Учители по чужд 

език 
Главен учител НЕ 

16 

4. Възможности на 

иновативния метод за 

преподаване на математика 

„Jump Math“ 

споделяне на иновативни 

практики 

Ноември 2021 г. 

 
10 Зам. – дир. УД 

16 

5. Изготвяне на учебни 

материали за обучение в 

електронна среда от 

разстояние 

методическо подпомагане 
Декември 

2021 г. 
Всички учители 

Ръководител направление 

ИКТ 

16 

6. Изготвяне на грамоти, 

почетни отличия и други в 

различни платформи 

Тренинг Януари 2022 г. Всички учители 
Ръководител направление 

ИКТ 

8 
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6. Придобиване на нова 

проф. квалификация 

”Методика на обучение по 

БДП” 

методическо подпомагане 
Февруари 

2022г. 
4 

Председател на комисия 

БДП 

32 

7. Ранни маркери за 

дефицити в развитието чрез 

детското творчество 

Семинар Март 2022 Всички учители 
Психолог, педагогически 

съветник 

16 

8. Синдром на 

професионалното прегаряне - 

Burnout 

лектории 
Април 

2022г. 
Всички учители психолог 

16 

7. Работа  с родители на деца 

с агресивно поведение. 
Тренинг 

Май  

2022 г. 
Всички учители Педагогически съветник 

 

16 

 

 

 

 

ИЗВЪНУЧИЛИЩНА 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. Участие на педагогическия персонал 

в предложени програми за обучение от 

информациония регистър на МОН 

Семинар Постоянен  Всички учители 16 
По програми на 

МОН 

2. Участие в проектни предложения па 

Европейските структурни фондове, 

Европейски образователни програми и 

др. и реализирането им 

Семинар Постоянен  Всички учители 16 

По програми за 

международно 

сътрудничество 

3. Придобиване на ПКС Курс Юли 2022г. 15 16 
Лично 

финансиране 
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4. Работа с „Джъмпидо“  Тренинг Януари 202г. Учители в НЕ 16 Делегиран бюджет 

5. Долекарска помощ – компетентности 

на учителя за реакция при кризисни 

ситуации  

семинар Февруари 2022г. Всички учители 16 

Делегиран 

бюджет 

6. Връзката „Ученик – родител – 

учител“ – стратегии за взаимопомощ 
Лектория Май  2022г. Всички учители 16 

Делегиран 

бюджет 

7. Приказкотерапия Тренинг 
Юни 

2022 г. 
Всички учители 16 

Делегиран 

бюджет 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол №11/07.09.2021г. и утвърден със Заповед 

№ 1527/ 08.09.2021 на Директора на училището. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност. 
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ПРАВИЛА 

 
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В 96.СУ 

 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 С тези правила се определят условията, реда и финансирането на квалификационната дейност на персонала на 96. СУ. 

Чл.2 Правилата са изготвени в съответствие с изискванията за публичност на разходване на бюджетни средства.   

Чл.3 Правилата се прилагат за всички работещи по трудово правоотношение с 96. СУ. 

 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ 

Чл.4. Работодателят е длъжен за предвиди средства в делегирания бюджет за квалификационна  дейност, в размер,  на не по-малко от 1,3% от ФРЗ. 

Чл.5 Работодателят редовно информира щатния персонал за възможностите за повишаване на личната квалификация. 

Чл.6 Работодателят следи за равномерното разпределение на средствата  за квалификация. 

  

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

Чл.7 Служителите са длъжни да участват в квалификационни форма за които са заявили участие. 

Чл.8 Служителите обявят своите потребности от допълнителна квалификация. 

 

IV. ПЛАНИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Чл.9 Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. 

Чл.10 Разходите за придобиване на всяка ПКС се заплащат от учителите. 

Чл.11 Когато лимитът от планирани средства е разходван, разликата се поема от учителя. 

Чл.12 Извънучилищната квалификационна дейност може да се финансира от бюджета на училището или със средства от програми, проекти или дарители. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

Правилата са приети на Педагогически съвет, проведен на 07.09.2021 г., и ще се прилагат през учебната 2021/2022 г. 
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