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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Този документ определя правилата за участие на персонала в квалификационната 

дейност, като регламентира реда, начина и финансирането на продължаващата 

квалификация на педагогическите специалисти. 

 

II. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В 

ПРОДЪЛЖАВАЩАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

1. За продължаваща квалификация на всеки педагогически специалист се полагат 

минимум 45 лв. за календарна година. 

2. Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната дейност в 

състав: зам.-директори АСД и УД, главни учители и председателите на методическите 

обединения. 

3. Решенията на Комисията по квалификационната дейност се съгласуват с 

Директора на училището. 

4. Комисията по квалификационната дейност изгражда система за външна 

квалификация, съгласно Регистъра на МОН. 

5. Планът за квалификация да бъде съобразен с изискването педагогическите 

специалисти да повишават квалификацията си с не по-малко от 48 академични часа за 

всеки период на атестиране и с не по-малко от 16 академични часа годишно за 

вътрешноинституционална квалификация за всеки педагогически специалист. 

6. Ежегодно с приоритет се осигурява участие в квалификационен курс с 

присъждане на квалификационни кредити на педагогическите специалисти, които ще 

подават документи за участие в процедура за присъждане на ПКС. 

7. На всеки 4 години с приоритет се осигурява участие на председателя на 

Училищната комисия по БДП и на учителите в курс за квалификация по „Безопасност 

на движението по пътищата“. 

8. На всеки 2 години с приоритет се осигурява участие на председателя на 

Комисията по безопасни и здравословни условия на труд в курс на тази тематика. 

9. При избор на квалификационен курс определяща е тематиката и с приоритет се 

ползва този, който е заложен в Плана за квалификационната дейност и чието 

съдържание и тематика са ориентирани към новостите в образователната система.  

10. При наличие на повече от един кандидат за участие в квалификационен курс с 

предимство се ползва този, който през предходната година не е посещавал такъв. 

11. Преминато обучение или друг вид квалификация се документира в 

професионалното портфолио на всеки педагогически специалист. 
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III. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА 

ДЕЙНОСТ 

 

1. Финансирането на квалификационната дейност за продължаваща квалификация 

е съгласно утвърдения бюджет на училището, но на всеки педагогически специалист се 

полагат минимум 45 лв. за календарна година. 

2. При изчерпване на предвидените в училищния бюджет средства за 

квалификация, при предложен курс/обучение, пряко свързан с актуално учебно 

съдържание, финансирането може да бъде от самия педагогически специалист. 

3. При заявено желание от педагогически специалист за участие в 

квалификационен курс в страната, но изчерпан бюджет за квалификация, при 

възможност училището може да дофинансира участието на преподавателя чрез 

изплащане на дневни и/или пътни разходи. 

4. Допуска се участие на педагогически специалист в квалификационен курс дори 

в учебно време, ако предварително го е съгласувал с Директора на училището и е 

получил разрешение. 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящите Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и 

механизъм за финансова подкрепа се утвърждават от Директора на училището, 

подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат променяни по мотивирано 

писмено предложение на всеки член на колектива и приети с решение на ПС. 

 


