
 

1 
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София 
ул. „Пиротска” 78 
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                                                                                    УТВЪРЖДАВАМ: ……………………………………..                                                                                     

              /Весела Палдъмова-Ковачева, директор/

         

 

 

ПЛАН 

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАTA ДЕЙНОСТ 

 

НА 134. СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 
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. 

 



 

2 

 

 

 
 134. СУ “Димчо Дебелянов”  

София 
ул. „Пиротска” 78 
тел. 02 931 06 86 

e-mail: mail@hebrewschool-bg.org 

І. ЦЕЛИ 

1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:  

Осъществяване на непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти с цел 

подобряване качеството на работата им, повишаване резултатите и качеството на подготовка на учениците, както и създаване на 

предпоставки за кариерното развитие на педагогическите специалисти.  

2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 

1. Осигуряване на необходимите условия педагогическите специалисти ежегодно да повишават квалификацията си за гарантиране 

напредъка на децата и учениците, както и подобряване на образователните им резултати. 

2. Осигуряване на необходимите условия педагогическите специалисти, участващи в налагане визията на иновативно училище, да 

участват в квалификационни форми колкото и когато е необходимо. 

3. Придобиване от педагогическите специалисти на професионално-квалификационни степени, въз основа на достигнатото равнище 

на квалификация. 

4. Отразяване на постигнатите компетентности в професионално портфолио на педагогическия специалист, което да подпомага 

атестирането и самооценяването на педагогическия специалист. 

5. Осигуряване на предпоставки за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти чрез по-голям брой 

квалификационни кредити и по-висока професионално-квалификационна степен, независимо от учителския стаж. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

  
1. Планиране, координиране, управление, контрол и документиране на дейностите за повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти на училищно ниво: 

1.1. Проучване на нагласите и потребностите от квалификация на персонала в училище и провеждане на ефективни обучения с 

доказан резултат, съобразно придобитите нови компетентности. 

1.2. Изработване на План за квалификация, съобразен с изискването педагогическите специалисти да повишават квалификацията си 

с не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране и не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки /чл. 223 

ЗПУО/. 

1.3. Насочване повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист към напредъка на децата и учениците, 

както и към подобряване на образователните им резултати /чл. 224, ал. 2 ЗПУО/. 
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1.4. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на членовете на колектива чрез учене през целия живот. 

1.5. Мултиплициране и практическо приложение на добрия педагогически опит, получен по време на квалификационната дейност. 

2. Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за педагогическите специалисти, проведена от 

други институции: 

2.1. Изграждане на система за външна квалификация. 

2.2. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от специализирани обслужващи звена, от висши училища и 

научни организации. 

3. Планиране, реализиране и документиране на вътрешноинституционалната квалификационна дейност за педагогическите 

специалисти: 

3.1. Изграждане на механизъм за популяризиране на добрия педагогически опит, чрез провеждане на: 

- Дни на отворени врати; 

- Събирания на Педагогическите екипи по ключови компетентности и др.; 

- Открити уроци по методически обединения. 

3.2. Осигуряване на условия за популяризиране на добрия педагогически опит по методически направления. 
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III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки педагогически специалист)  

 

и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ  (планира се при установена необходимост)   

 

Вид квалификация / 

Тема 

Организационна форма 

/лектория, 

вътрешноинституционал

ен дискусионен форум, 

открита практика, 

методическо 

подпомагане, 

презентация на 

творчески проект, 

резултати и анализи на 

педагогически 

изследвания и 

постижения, споделяне 

на иновативна 

практика/ 

Време на 

провеждане 

 

 

Целева група 

/брой участници/ 

 

 

 

 

 

Ръководител/отговорник 

за провежданата 

квалификационна 

форма 

 

 

 

 

 

Брой 

академични 

часове 

Вътрешноинституцио

нална / Обсъждане на 

вътрешноинституционал

ен дискусионен форум 
септември 2022 

Директор, 

председатели на 
Гергана Георгиева 4 
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План за дейността на 

методическите 

обединения в 

контекста на 

иновативно училище 

МО, 

педагогически 

специалисти 

60 

Вътрешноинституцио

нална / Стратегии за 

привличане на 

родителската общност 

в обучителния и 

възпитателния процес 

в училище в 

условията на COVID-

19 

лектория септември 2022 

Класни 

ръководители, 

психолог, 

педагогически 

съветник, 

педагогически 

специалисти 

60 

Надя Цветкова 

Бистра Вълкова 
4 

Вътрешноинституцио

нална /Насоки, 

правила, изисквания 

за работа в условията 

на COVID-19 

лектория, 

вътрешноинституционал

ен дискусионен форум 

септември 2022 

Зам.-директор 

АСД, зам.-

директори УД, 

педагогически 

специалисти 

80 

Весела Палдъмова 4 

Вътрешноинституцио

нална /Прилагане на 

Механизъм за 

превенция на 

насилието и тормоза в 

училище 

методическо 

подпомагане 
септември 2022 

Зам.-директор 

АСД, зам.-

директори УД, 

педагогически 

специалисти 

80 

Надя Цветкова 

Бистра Вълкова 
4 

Вътрешноинституцио

нална / Запознаване 
лектория октомври 2022 

Зам.-директор УД, 

психолози, 
Росица Антова 4 
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на педагогическите 

специалисти с 

измененията на 

нормативната уредба 

за учебната 2022/2023 

г.  

педагогически 

съветник, 

педагогически 

специалисти 

81 

Вътрешноинституцио

нална / Работа в 

СТЕМ среда/ 

споделяне на 

иновативна практика и 

обучителна литература 

за обучение в СТЕМ 

център 

септември 2022 

Зам.-директор УД, 

Учители по 

природни науки и 

естетически 

цикъл 

 13 

Външни обучители 

Пламен Петров, 

ръководител на СТЕМ 

център 

16   

Вътрешноинституцио

нална / Анализ и 

диагностика на 

входно ниво 

2022/2023 учебна 

година и на изходните 

нива за 2021/2022 г. 

/където е възможно/. 

резултати и анализи на 

педагогически 

изследвания и 

постижения 

октомври 2022 

Зам.- директор 

УД, председатели 

на МО, главни 

учители, 

педагогически 

специалисти 

Главни учители 2 

Вътрешноинституцио

нална / Създаване на 

стимули за мотивация 

за повишаване 

квалификацията на 

членовете на 

колектива в контекста 

на иновативното 

вътрешноинституционал

ен дискусионен форум 

в края на всеки 

учебен срок 

2022/2023 

Директор, 

зам.- директори, 

психолог, 

педагогически 

съветник 

Гергана Георгиева 

Пламен Петров 
4 
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училище.  

Вътрешноинституцио

нална / 

Мултиплициране и 

практическо 

приложение на 

добрия педагогически 

опит, получен по 

време на 

квалификационната 

дейност. 

вътрешноинституционал

ен дискусионен форум 

по време на всеки 

учебен срок 

2022/2023 

Главни учители, 

РНИКТ, 

ръководител на 

Център за високи 

образователни 

постижения, 

председатели на 

МО 

Пламен Петров 4 

Вътрешноинституцио

нална / Актуални 

проблеми в 

обучението по 

различни учебни 

предмети 

вътрешноинституционал

ен дискусионен форум, 

методическо 

подпомагане 

октомври/ноември 

2022 

педагогически 

специалисти 
Весела Палдъмова 8 

Вътрешноинституцио

нална / Управление на 

стреса и времето на 

педагогическия и 

непедагогическия 

състав  

лектория 
ноември 

2022 

педагогически 

специалисти и 

административен 

персонал 

Надя Цветкова 

Бистра Вълкова 
3 

Вътрешноинституцио

нална / Диагностика и 

оценка на 

постиженията на 

споделяне на 

иновативни практики 
януари 2023 

около 20 

педагогически 

специалисти 

Мадлена Колчева 

 
4 
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учениците чрез 

мобилни технологии,  

Вътрешноинституцио

нална / PR и реклама 

на образователните 

институции 

лектория април 2023 

директор, зам.-

директори, 

комисия по 

качеството 

Гергана Георгиева 4 

 

Забележка: в колона „Вид квалификация / Тема“ за вид се вписва вътрешноинституционална или въвеждаща квалификация. 

 

 

 

 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Тема 

Организационна форма 

/курс, семинар, тренинг, 

школа, практикум, 

лектория, уебинар, 

специализация и др./ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой участници/ 

Брой 

академични часове 

 

Източник на 

финансиране 

Придобиване на 

професионално-

квалификационна 

степен 

изпит октомври 2022 9  лично финансиране 

Защита на личните 

данни в 

образователния 

сектор – Общ 

семинар 
юни 

2023 

педагогически 

специалисти и 

административен 

екип - 50 

16 134. СУ 
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регламент за защита 

на личните данни 

(GDPR). 

 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 1 / 15.09.2022 г.  

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

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

2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация през учебната година. 


