
 

Приложение № 2 

 

ПРАВИЛА 

ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПРЕЗ УЧЕБНА 2022/2023 ГОД. 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

В  ПГ по химични технологии и дизайн се осъществява както външна, така и 

вътрешноучилищна квалификационна дейност.  

 1.1. Методическите обединения  през учебната 2022/2023 г. са както следва: - МО  

на учителите езиково обучение и обществени науки, МО  на учителите по 

Природоматематически науки и екология, МО на учителите по професионална подготовка  

и МО на класните ръководители.  

 1.2. Настоящият план за квалификационна дейност е приет на заседание на 

педагогическия съвет с протокол № 15/14.09.2022 г. Този документ определя правилата за 

участие на персонала в ПГ по химични технологии и дизайн в квалификационната дейност 

за учебната 2022/2023 г. и включва механизъм за финансова подкрепа на участниците. Тези 

правила определят начина, реда и финансирането на професионалната квалификация на 

персонала. Педагогическият и непедагогическият персонал на училището има право да 

повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за 

възможностите за повишаване на образованието и професионалната си квалификация, 

условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, 

финансови и др.) се договарят от една страна между педагогическите кадри и директора на 

училището и от друга между директора на училището и обучаващата институция по реда 

на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие със  ЗПУО.  

 1.3. Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната дейност /ККД/. 

Решенията на ККД се съгласуват с Директора на училището. 

 1.4. Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти 

по план за квалификационна дейност като част от годишния план и в съответствие със: 

- стратегията за развитие на институцията; 

- установените потребности за повишаване на квалификацията; 

- резултатите от процеса на атестиране; 

- годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с 

приоритетните области за продължаващата квалификация, определяни ежегодно от 

Министерството на образованието и науката; 

- правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната 

квалификация, съгласувани с педагогическия съвет и утвърдени от директора на 

институцията; 

- възможностите за участие в международни и национални програми и проекти. 

 

2. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ. 

 2.1. Педагогически персонал.  

 2.2. Непедагогически персонал.  

 

3. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ. 

 3.1. Адекватност и актуалност на обучението.  

 3.2. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.  

 3.3. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от 

заеманата длъжност.  

 3.4. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с 

личните възможности и интереси на преподавателите и служителите.  

 3.5. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за 

повишаване на качеството на дейността на служителите.  



 

 

4. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ. 

 4.1. Анализ на кадровия потенциал.  

 4.2. Проучване на потребности от обучение и квалификация.  

 4.3. Планиране на обучението.  

 4.4. Финансово осигуряване на обучението, oрганизиране и провеждане на 

обучението.  

 4.5. Анализ и оценка на ефективността на обучението.  

 

5. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ.  

 5.1. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно равнище 

се осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в 

началото на всяка учебна година  и се приема на заседание на ПС.  

 5.2. В началото на учебната година се проучва мнението на преподавателите за 

избор на теми и форми за квалификация, както и предложенията на обучителни 

организации. 

 5.3. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:  да 

осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището 

на професионалната компетентност на педагогическите кадри;  да дава възможност за 

задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното 

професионално развитие. 

 5.4. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира 

със съдействието на РУО гр. Шумен, университети, колежи, квалификационни институции, 

центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и 

програми за квалификационни дейности.  

 5.5. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически 

кадри, които работят в училището.  

 5.6. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на 

квалификацията:  по собствено желание, по препоръка на работодателя,  по препоръка на 

експерти от РУО гр. Шумен и МОН.  

 5.7. За участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни 

степени директорът на училището осигурява ползването на поисканата от учителя част от 

редовния платен годишен отпуск . 

 5.8. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват 

педагогически кадри, които: 

- преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни 

образователни стандарти;   

- преминават на нова педагогическа длъжност;  

- заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за 

повече от три учебни години; 

- при обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този 

преподавател, който предходната учебна година не е посещавал такъв и има желание да 

участва в такъв квалификационен курс; 

- всеки преподавател участва в поне една квалификационна форма на обучение през 

учебната година; 

- преподавателите, преминали даден квалификационен курс, се задължават да 

разпространят резултатите от квалификационните обучения.  

 

6. ПРАВИЛА, РЕД И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ВЪТРЕШНОКВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ. 

 6.1.Осъществяването на обучителни курсове с вътрешно-квалификационен характер 

да става по предложение на колектива и съгласувано с председател на ККД. 



 

 6.2.Финансирането на вътрешно-квалификационната дейност да се осъществява по 

предложение на председателя на ККД и съгласувано с директора на училището.  

 

7. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

 7.1. Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и 

професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за 

повишаване на професионалната си квалификация.  

 7.2. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО гр. Шумен, 

университети, колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо 

обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за 

квалификационни дейности. 

 7.3. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на 

образованието и квалификацията си: 

- по собствено желание;  

- по препоръка на директора на училището;  

- по препоръка на експерти от съответната област.  

 7.4. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията 

(трудовоправни, финансови и др.) се договарят между непедагогическите кадри и 

директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда.  

 

8. УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ. 

 8.1. Педагогическите кадри, придобили професионално квалификационни степени, 

имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно 

равнище.  

 8.2. На педагогическите кадри, придобили професионално- квалификационни 

степени, се признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на 

труда по ред, определен от МОН и вътрешните правила за формиране на РЗ в училището.  

 8.3. Възможност за кариерното развитие.  

 

9. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА.  

 9.1. Средствата за квалификация на персонала се определят в КТД  и са в размер не 

по-малък от 1,2 на сто  от годишните средства за работна заплата на педагогическия 

персонал, като минимум 50 на сто от средствата се планират за вътрешноинституционални 

и междуинституционални квалификации. 

 9.2. Вътрешно-училищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на 

училището.  

 9.3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в 

рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и 

програми за квалификационна дейност и др.;  

 9.4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител 

надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, при желание на 

преподавателя, финансирането става с лични средства.  

 9.5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в 

квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, 

да му се предоставя тази възможност.  

  

10. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА. 

 Директорът възлага контрола на изпълнение на плана за квалификационна дейност, 

както следва: 

  10.1. В частта вътрешно-институционална квалификация – на комисията по КД. 

Проведения контрол председателят описва в годишния си доклад пред ПС след края на 



 

учебната година. Регулярно докладват пред ПС за осъществени квалификационни 

дейности, резултати и приоритетите за вътрешна квалификация. 

10.2. В частта финансиране на квалификацията – на счетоводителя. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ. 

Предложените правила за реда на участието в квалификационна дейност подлежат на 

актуализация по всяко време и могат да бъдат променени по писмено предложение на 

всеки член от колектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

 

за проучване потребностите и нагласите на педагогическия персонал  

от ПГХТД ,,Проф.д-р Асен Златаров” - Нови пазар,  



 

за участие в квалификационни дейности на училищно ниво: 

 

1. Желая да повиша компетентностите си по направленията: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Предпочитани от  мен форми на обучение са: 

а/семинари;  

б/ обмяна на добри практики, събеседване;  

в/посещение на открити уроци;  

г/тренинги и практикуми;  

д/ интерактивни обучения;  

е/ обмяна на опит с други училища; 

ж/ други………………………………………………………………………………………......... 

 

3. Мога да споделя с колегите знания и опит по темите: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………............. 

 

4. Според мен най-подходящо е квалификационните дейности да се организират като време 

и място през …….……………………………………………………………..............…………… 

………………………………………………………………………………………….............…… 

 

Попълнил …………..…………………………………… /името се попълва само при желание/ 

 


