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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 вътрешноинституционалната 

квалификация на педагогическите специалисти. 

 

II. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

1. Осъществяването на обучителни курсове с вътрешно-квалификационен характер да 

става по предложение на Комисията по квалификационната дейност. Повишаването на 

квалификацията на конкретния педагогически специалист да е насочено към напредъка на 

децата и учениците и подобряване на образователните им резултати. 

2. Вътрешноинституционалната квалификация да се основава на споделянето на 

ефективни практики от РНИКТ, главни учители, учители с І и ІІ ПКС и учители-новатори чрез 

изграждане на механизъм за популяризиране на добрия педагогически опит. 

3. Педагогическите екипи по ключови компетентности да мултиплицират добрия 

педагогически опит чрез различни форми на изява например „Дни на отворени врати“, 

провеждане на открити педагогически практики, споделяне на иновативни методически 

модели на обучение и др. 

4. С приоритет е квалификацията на ръководния персонал по проблемите, свързани с 

образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите образователни 

цели. 

5. Комисията по квалификационна дейност създава стимули за мотивация за повишаване 

квалификацията на специалистите чрез учене през целия живот. 

6. При вътрешноинституционалната квалификация с предимство се провеждат обучения и 

семинари, които са насочени към проблематиката на Иновативното училище и екипността на 

работа или актуални образователни политики в сферата на средното образование. 

7. Преминато обучение или друг вид квалификация се документира в професионалното 

портфолио на всеки педагогически специалист. 

 

III. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. Годишните средства за вътрешноинституционални и междуинституционални 

квалификации се определят в размер минимум 0,6 на сто от годишните средства за работна 

заплата на педагогическия персонал, съгласно чл. 8, ал. 2 от КТД/17.08.2020 г. 

2. При заявено желание от педагогически специалист за участие в квалификационен курс 

в страната, но изчерпан бюджет за квалификация, при възможност училището може да 

финансира участието на преподавателя чрез изплащане на дневни и/или пътни разходи. 

3. 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. 

 


