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ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола 

Фичев" 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 
  

Годишният план e приет на заседание на Педагогическия съвет 

(Протокол № 16 / 08.09.2020 г ) и е утвърден със заповед № РД 16-

261 / 10.09.2020 г. на директора на училището. 
  

  

1. Анализ на дейността на училището през учебната 2019/2020 г. 
  

През 2019/2020 г. в училището се обучават 79 ученици, разпределени 

в 5 паралелки в дневна форма. В училището е създадена добра организация на 

всички дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите. От 16.03.2020 г. 

училището премина в електронна форма на обучение във връзка с настъпилата 

епидемична обстановка на COVID-19. Учебната година приключи в електронна 

среда, което се отрази  на постигнатите образователни резултати. 

Общият среден успех на училището за учебната 2019/2020 година е Добър 4.49 

  

➪ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

  

Учебен 

предмет 

Брой 

явили 

се 

Среден успех за 

училището 

2019/2020 

  

БЕЛ 17 Добър 3.70  

Английски 

език 

1 Добър 4.12  

Биология и 

здравно 

образование 

5 Добър 3.65  

География и 

икономика 

1 Слаб 2,70  

Философски 

цикъл 

1 Добър 4,04  



  

  

В Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия 

"Никола Фичев" работят 11 педагогически специалисти. Всички са 

правоспособни учители по съответните учебни предмети. Всички 

педагогически специалисти притежават значителен професионален опит и 

професионални компетентности, които се развиват и усъвършенстват в 

различни квалификационни форми на училищно, регионално и национално 

ниво. Носители на ПКС са 6 педагогически специалисти. 

  

Учители и ученици се включват  в образователни, културни и социални 

дейности и инициативи, организирани на училищно, общинско, областно и 

национално ниво. 

Постиженията в дейността на Професионална гимназия по строителство, 

архитектура и геодезия "Никола Фичев" се обуславят от следните фактори, които 

определят и силните страни в дейността на училището: 

 

✓ Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна 

организация и традиции.  

✓ Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, 

взаимодействие и партньорство с институции, висши училища, чрез които са 

постигнати образователните цели на обучението.  

✓ Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и 

прилага съвременни методи на обучението.  

✓ Добре организирано партньорство между учителите и учениците и 

взаимодействие с родителите.  

✓ Утвърдени успешни практики за работа с учениците за превенция на агресията.  

✓ Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран 

бюджет и постоянно намаляващ брой ученици.  

✓ Изграден капацитет по усвояване на средства от национални програми на 

МОН.  

✓ Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно 

реализиране целите на образователния процес.  

✓ Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал. 

  

На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с: 

  

• Прогресивно намаляващия брой ученици в резултат на демографския срив 

• Увеличаващата се демотивация на учениците за учебна работа. 

• Ниска заинтересованост и посещаемост на родителите  на родителските 

срещи. 

• Застаряващ учителски колектив – средна възраст над 55 години. 

• Необходимост от подобряване на материалната база. 

  



ІІ. ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 

2020/2021 ГОДИНА, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ, 

СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 

2020 И НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА МОН: 
  

1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната 

образователна политика за подобряване на качеството на образование и 

осигуряване на равен достъп и пълноценна социализация на учениците. 

2. Привеждане дейността на Професионална гимназия по строителство, 

архитектура и геодезия "Никола Фичев" в съответствие с разпоредбите на Закона 

за предучилищното и училищното образование и прилагане на държавните 

образователни стандарти. 

3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. 

Стимулиране обмена на добри практики, партньорство и практическо приложение 

на придобити умения в резултат на участие в квалификационни форми. 

4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за 

личностно развитие на учениците в училището. 

5. Ефективно взаимодействие с родители, институции и структури, работещи в 

областта на образованието и младежта. Изграждане и функциониране на 

обществения съвет към училището. 

  

ІІІ. ГЛАВНА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 
  

ГЛАВНА ЦЕЛ 

  

Развитие на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия 

"Никола Фичев" в условията на прилагането на Закона за предучилищното и 

училищното образование и на растяща конкуренция чрез създаване на 

благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и учителите и в 

партньорство с родителите и институциите, с което да се утвърди като 

предпочитано място за обучение и възпитание на учениците. 

  

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

  

1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното 

образование съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците 

чрез привеждане дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО 

и ДОС. 

2. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура 

чрез прилагане на училищни политики в подкрепа на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование. 

3. Училището да бъде желано място за обучение, изява и подкрепа за 

личностното развитие на учениците. 

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на 

педагогическите кадри. 

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта 

на образованието и младежките политики. 



  

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 
  

М 

Е 

С 

Е 

Ц 

  

  

ДЕЙНОСТ 

  

  

СРО

К 

  

  

ОТГОВОРНИК 
 

Септем 

ври 
Актуализация на  Правилник за дейността 

на училището. 
08.09. 
2020 

г.               

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

           

Т. Лазарова 
инж. Даря Тодорова 

 

Изготвяне на Информация за 

организацията на учебния ден и дневния 

режим по седмично разписание 

09.09. 
2020 г. 

Т.Лазарова 

инж.М.Кънова  
Д.Ботева-мед.сестра 

 

  
 

Изготвяне на учебните програми по 

ЗИП/ЗИПП и 

РПП                                                            

                                             

08.09. 
2020 г. 

учителите по ЗИП, 

ЗИПП и 

РПП                                

                                        

                                  

 

Разработване на графици  за 

провеждане на: 
         консултации по учебните 

предмети 
         приемен ден на 

педагогическите 

специалисти 
         допълнителен час на класа 
         допълнителен час по ФВС 

11.09. 
2020 г. 

Учителите 

 

Изработване  на Списък – Образец 1 

за учебната 2020-2021 година 
21.09. 
2020г. 

Директора 
 

Извършване на начален и периодичен 

инструктаж на всички учители, 

новопостъпили   ученици, учители и служители 

по безопасност и хигиена на  труда и 

противопожарна охрана.  
  

15-

21.09. 
2020г. 

 ГУТ, 
класните ръководители 

 

Откриване на новата учебна  година. 15.09. Ръководството на  



                                                                  

                                                     
2020 г. гимназията 

Ден на Независимостта на България - 

изготвяне на табло и презентация 
21.09. 
2020г. 

П. Гергова 
 

Провеждане на родителска среща за  

всички класове -онлайн 

  

 15.09.

2020г. 

за 8 

клас 

 Окто

мври 

2020 

г. 

Класните 

ръководители 

 

  

октомври Отбелязване международния ден на 

 учителя.  

                                                              

                                                  

05.10 

2020 г. 

Б. Атанасова 

В. Печева 

Седмица на архитектурата 

Световен  ден на архивите 

01-04.10 

2020 г. 

арх. Н.Калчева 

Провеждане на тестове за входно 

ниво                                                    

                                                            

                                                            

                          

до 12.10. 

2020 г. 

Учителите 

Анализ на резултатите от входните 

нива.  

                                                              

                                                              

                                                             

12.10. 

2020 г. 

Учителите 

  

Провеждане на тренировъчно занятие 

по гражданска защита 

23.10. 

2020 г. 

инж.М. Кънова 

Тържествено отбелязване на 

професионалния празник  на 

строителите - Димитровден. 

                                                      

                                              

26.10. 

2020 г. 

Учителите по 

професионална 

подготовка 

ноември Отбелязване  на Деня на народните 

будители                                            

                                                            

                                                            

                                                            

               

01.11. 

2020 г. 

В. Печева 

Б. Георгиева 

  

декември 1 декември-Световен ден за борба 

срещу СПИН - представяне на 

проекти, изработени от ученици 

01.12. 

2020 г. 

Мед. сестра 

10 декември-Ден на признателност към 

загиналите за освобождението на 

10.12. 

2020г. 

Ученици, учители 

и служители 



Плевен- 

участие в общоградските тържества 

  

Коледно тържество 21.12. 

2020 г. 

Ученически съвет 

на училището 

януари Провеждане на олимпиади по график Учителите по 

предмети 

  

февруари Годишнина от обесването на 

Васил Левски-поднасяне на цветя пред 

паметника на Апостола 

19. 02. 

2021г. 

       П. Гергова 

Организиране и провеждане на 

училищно състезание „Най-добър млад 

строител” 

                                                              

                                                               

  

До28.02. 

2021 г. 

                                         

  Карх.Н.Калчева, 

инж.Д.Тодорова, 

инж.М.Стефанова          

                                         

                                         

              

Участие на представителните отбори на 

ПГСАГ в етапите на Ученическите игри 

по график        П. Панчев 

март Ученическа изложба на мартеници 

 и картички 
                                                                    

                                           

26.02. 

2021 г. 

Б. Георгиева 

Отбелязване на празника  на 

училището 

                                                      

                                                      

           

26.02. 

2021 г. 

 Ръководството на 

гимназията 

  Провеждане на състезание „Най-

добър млад строител”- регионален 

етап 

                                                      

                                                      

                  

До 23.03. 

2021 г. 

инж. Д. Тодорова 

Април 

  

  

  

  

  

Ученическа изложба  на великденски яйца 

и картички 
 15.04. 

2021 г. 

Б. Георгиева 
Ученически съвет 

на училището 

Ден на Земята и опазване на околната 

 среда – рисунки, табла 

22.04. 

2021 г. 

Учител по биология и 

ученици 



  

  

  

Провеждане на дискусия в час на 

класа по метода ‘’Връстници 

обучават връстници’’ с примерни 

теми: „Как да постъпим, когато 

ние или наши близки са станали 

жертва на насилие”, ”Поведението 

– предпоставка за насилие” за IX-

X клас, „Ненасилствени методи за 

разрешаване на конфликти” за XI-

XII клас. 

26.04. 

2021 г. 

Класните 
ръководители 

май Ден на Европа- изработване на табло 09.05. 

2021 г. 

П. Гергова 

  

Изпращане на учениците от XII клас 

14.05. 

2021г. 

Кл. ръководител 

на              XII клас 

Празник на българската просвета , 

култура и славянска писменост- участие 

в общоградски тържества 

24.05. 

2021 г. 

Учители и ученици 

  ДЗИ 19.05 

и  21.05. 

2021г. 

УЗК 

юни Отбелязване на 2 юни-Ден на Христо 

Ботев. 

                                                              

                      

02.06. 

2020 г. 

Класните 

 ръководители 

  

ДИ теория за трета СПК 

ДИ практика за трета СПК 

 

ДИ теория за първа и втора СПК 

ДИ практика за втора СПК 

ДИ практика за първа СПК 

  

04.06.2021г. 

01.02.06.20

21г. 

19.07.2021г. 

20.07.2021г. 

21.07.2021г. 

УЗК 

Провеждане на тренировъчно занятие 

по гражданска защита 

07.06. 

2021г. 

инж.М. Кънова 

Провеждане на тестове за изходно ниво  до 25.06. 

2021 г. 

Учителите 

Анализ на резултатите от изходните 

нива 

на ПС Учителите 

Тържествено връчване дипломите на 

зрелостниците 

до 22.06. 

2021 г. 

Директор, 

кл.ръководител 

 на XII клас 

  

V. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ (приложение към годишния план) 

  

VІІ. НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на 

годишния план и реализиране на цялостната училищна политика 
  



1. Взаимодействия с институции и структури, работещи в областта на 

образованието и младежките политики: МОН, РУО, областна и общинска 

администрация, МКБППМН, МВР, РДСП, ОЗД към ДСД, ДАЗД и др. 

2. Взаимодействия с родители. 

3. Взаимодействия с институции и структури с обществено значение (РБ, 

РИМ, читалище, спортни клубове и др), сдружения и НПО и др. 

  



 



І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Планът обхваща дейността на методическите обединения в ПГСАГ и външната 

квалификационна дейност.  

            Методически обединения: 

Методическо обединение на учителите по общообразователна подготовка - 

председател: Ваня Печева 

Методическо обединение на учителите по професионална подготовка - 

председател: арх. Наталия Калчева 

Планът за квалификационна дейност през учебната 2020/2021 г. е приет 

на заседание на Педагогическия съвет  № 16/ 08.09.2020 г. 

 

ІІ. АНАЛИЗ НА КАДРОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ 

В ПГСАГ „Никола Фичев” работят 11 педагогически специалисти, в това число 

един директор. Педагогическите специалисти са със степен магистър. Tрима от 

учителите са с V-то ПКС,  двама са с IV-то ПКС. 

 В училището работят двама души административен персонал и трима души 

обслужващ и помощен персонал.  

 

ІІІ.  ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ  КОЛЕКТИВ 

ЦЕЛИ 

1. Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите 

специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за 

кариерно развитие. 

  2. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическите 

специалисти в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и 

осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му 

израстване и кариерното му развитие; 

3.Постигане на положителни промени в учебно-възпитателната дейност с цел 

овладяване на трайни знания, умения и навици от учениците с акцент върху тяхната 

практическа насоченост 

4. Създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява чрез 

разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики; 

5. Постигане на по-високи  резултати в обучението на учениците като основа за 

подпомагане на самооценката и за атестирането на 

педагогическите специалисти 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е 

неразделна част от годишния план на училището. Към него да се добавят и плановете 

на методическите обединения.  

2. Да се стимулират учителите към самоподготвка и усъвършенстване и към 

активно преподаване и обучение, чрез обмяна на добри педагогически практики вътре в 

училището и извън него. 



3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и 

гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на 

учебното съдържание по всички предмети. 

5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез 

разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите 

образователни изисквания. 

6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и 

стимулиране на професионалните изяви на учениците. 

7. Да се усъвършенства организацията на управление и контрол в училището. 

 

ІV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

1.     ИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: семинари, дискусии, 

тренинги, проблемна група, професионално-педагогическа специализация, лектория и 

др. 

2.    ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:  тренинги, семинари, 

конференции, организирани от МОН, ЦКОКУО, ДИУУ – София, ВУЗ, РУО – Плевен, 

други образователни центрове, от специализирани обслужващи звена, от висши 

училища и обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от 

министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър. 

 

V. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

Раздел 1. Информационно-методическо обезпечаване 

№ Съдържание на дейността Срок, 

период 

Отговорник Очакван резултат 

    Количествен  Качествен 

1. Изработване и попълване на 

индивидуална карта за квалификация 

IX. 2020 г. Всички пед. Специалисти 11 броя  

2. Изготвяне на обобщена информация за 

участието в квалификационни форми 

X. 2020 г. Наталия Калчева Един анализ  

3. Създаване на електронен регистър за 

обучителни материали 

постоянен арх. Наталия Калчева  

инж. Таня Любенова 

Един 

 

Създаден и допълван 

регулярно електронен 

регистър 

4. Създаване на проф. Портфолио на пед. 

Специалисти 

Х. 2020 г. Всички пед. Специалисти 11 броя Създаден и допълван 

регулярно 

 



 

Раздел2. Повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри 

 Съдържание на дейността Срок/ 

период 

Участници Очакван резултат 

    Количествен Качествен 

2.1. Повишаване на професионалните умения чрез квалификации 

1 Избор на тема за 

самообразование на 

педагогическите кадри 

IX. 2020 

г. 

Председател

и на МО 

2  План за работата 

на МО – 2 броя 

2 Самообразование на 

педагогическите кадри по 

избрана тема за 

самообразование 

През 

учебната 

година 

Всички пед. 

Специалист

и 

2 броя Провеждане на 

дискусия във 

всяко МO 

3 Повишаване на 

квалификацията, чрез 

участие във  

извънинституционални  и 

вътрешноинституционална 

квалификация (вкл. 

Дистанционни, онлайн) не 

по-малко от 16 академични 

часа годишно за всеки 

педагогически специалист 

По 

тематичн

ия план за 

квалифик

ация на 

училищет

о и на МО 

Всички пед. 

Специалист

и 

 Квалификационни 

форми, в които са 

участвали 

педагогическите 

кадри. 

Подобряване 

качеството на 

работа на 

педагогическите 

специалисти и 

повишаване 

резултатите и 

качеството на 

подготовка на 

учениците. 

 

2.2. Обобщаване и разпространяване на опит 

1 Анализ на 

квалификационната работа. 

Края на I 

учебен 

срок и 

края на 

учебната 

година 

Наталия 

Калчева 

2 Представяне на 

анализ на 

квалифи-

кационната 

работа пред ПС 

2. Представяне на информация 

по определени теми (с 

методическа насоченост) 

I учебен 

срок и II 

учебен 

срок 

Определени 

учители, 

работещи по 

теми 

2 Представяни 

информации по 

определени теми 

2.3 Провеждане на майсторски клас, открити уроци, кръгли маси, училищни конкурси за 

педагогическите специалист 

1. Открит урок по 

общообразователен предмет. 

 

I учебен 

срок 

Ваня Печева 1 Представяне на 

добри практики 

2. Открит урок по специален 

предмет. 

IІ учебен 

срок 

Биляна 

Георгиева 

1 Представяне на 

добри практики 

2.4. Методически обединения. Задачи: развитие на интересите и творческия потенциал на 

учителите. Практическо изучаване на въпроси, явяващи се проблемни за определени групи 



 

 

Раздел 3. Приемственост между различните етапи на образованието 

№ Съдържание на дейността Срок, 

период 

Отговорник Очакван резултат 

    Количес

твен  

Качестве

н 

1. Адаптацията на учениците в VIII клас X.2020 

г. 

кл. р-л на VIII 

клас 

1  

 

VI. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 

 

А. ИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: 

 

№ Дейност/ Тема Срок Участници  Отговорн

ик 

Бро

й 

часо

ве 

  1. Електронен дневник – решение за ефективна 

комуникация 

 между учители, родители и ученици.  

IX. 2020 Всички 

учители 

Външен 

лектор 

3 

  2. Насоки за работа в условията на COVID-19. IX. 2020 Всички 

учители 

Н. Йочева 

и Т. 

3 

педагози. Организация и координация на методическата работа. 

 Провеждане на: 

 2.3.1. тематични методически семинари – веднъж на учебен cрок 

 2.3.2. методически сбирки/ заседания – съгласно плановете на МО 

2.5. Работа с млади, новоназначени педагогически кадри 

1. Анкетиране на 

новоназначените 

специалисти 

IX. 2020 

г. 

Председател

и на МО 

  

2. Съставяне на план 

(индивидуална карта) за 

работа с младите/ 

новоназначените 

педагогически кадри 

IX. 2020 

г. 

Председател

и на МО 

  

3. Подпомагане за изработване 

на съответна документация, 

програми 

IX. 2020 

г. 

Председател

и на МО 

 Изработване на 

съответна 

документация 

4. Подобряване на уменията и 

професионалното израстване 

на младите/ новоназначени 

педагогически кадри: 

4.1. посещение на уроци 

4.2. участие в работата на 

МО, в различни 

квалификации 

През 

учебната 

година 

Председател

и на МО 

 Подобряване на 

уменията и 

професионалното 

израстване на 

младите 

специалисти 



Лазарова 

  3.  Работа с програма MS-Exal Х. 2020  Всички 

учители 

инж. Таня 

Любенова 

2 

  4.  Практически дейности в учебния процес за 

формиране на функционалната грамотност у 

учениците; 

ХІ. 2020 Всички 

учители 

Ваня 

Печева – 

учител по 

БЕЛ 

3 

5. Обучение по платформата TEAMS ХIІ.2020 Всички 

учители 

инж. Таня 

Любенова 

и П 

Панчев 

3 

6. Дизайн мислене: новаторски подход за 

повишаване на мотивацията за учене и 

постиженията на учениците; 

 V. 2021 Всички 

учители 

Психолог 

– гост  

2 

 

Б. ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: 
 

№ Дейност Обучителна 

организация 

Срок  Участ

ници 

1.  Обучение на Екипите за личностно развитие в 

училищата – 16 часа 

Външна 

обучителна 

организация 

V-VI. 

2021 г. 

Всички 

учител

и 

Забележка: В частта„Дейности за изпълнение на основните задачи“ този план подлежи 

на корекции през учебната 2020 / 2021 учебна година 

 

ПРАВИЛА 

ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:  

 

1. 1.Този документ определя правилата за участие на персонала в квалификационната 

дейност и включва механизъм за финансова подкрепа на участниците.  

1.2. Правилата определят начина, реда и финансирането на професионалната 

квалификация на персонала и са базирани на ЗПУО и проекта за наредба за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, Кодексa  на  трудa, колективния трудов договор и плана  за  

квалификационна   дейност на  училището. 

1.3. Педагогическите специалисти в  ПГСАГ „Никола Фичев” гр. Плевен имат право да 

повишават образованието и професионалната си квалификация и да получават 

информация за възможностите за повишаване на образованието и професионалната си 

квалификация.  

1.4. Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване на 

квалификацията се договарят между директора на училището и обучаващата 

институция.  

 

2. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

 

2.1. Педагогически специалисти.  



 

3. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ:  

 

3.1. Адекватност на обучението.  

3.2. Актуалност на обучението.  

3.3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.  

3.4. Учителите, директорите и другите педагогически специалисти са длъжни да 

повишават квалификацията си: 

3.4.1. по програми за продължаваща квалификация в не по-малко от 48 академични 

часа за всеки период на атестиране за всеки педагогически специалист; 

3.4.2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация в не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист; 

3.5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните 

възможности и интереси на служителите.  

3.6. 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 потребностите от обучение и квалификация.  

4.3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.  

4.4. Планиране на обучението.  

4.5. Финансово осигуряване на обучението.  

4.6. Организиране и провеждане на обучението.  

4.7. Анализ и оценка на ефективността на обучението.  

 

5. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

5. 1.Учителите, директорите и другите педагогически специалисти са длъжни 

да повишават квалификацията си: 

5.1.1.. по програми за продължаваща квалификация в не по-малко от 48 академични 

часа 

за всеки период на атестиране за всеки педагогически специалист; 

5.1.2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация в не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист; 

5. 2.За участие в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическия 

специалист се присъждат квалификационни кредити. 

5.2.1. Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият 

специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си.  

5.2. 2.Един квалификационен кредит се присъжда за: . участие в обучение с 

продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са 

присъствени; подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано 

издание; научна или научна-методическа публикация в специализирано издание. 

5. 3. Квалификационни кредити се присъждат от специализирани обслужващи звена, от 

висши училища и научни организации, чиито програми за обучение са одобрени от 

министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър. и се 

удостоверяват с документ за допълнително обучение.  



5.4. За всеки период на атестиране всеки учител, директор или друг педагогически 

специалист е длъжен да придобие не по-малко от 3 (три) квалификационни кредита от 

участие в обучения за повишаване на квалификацията. 

 5. 5. Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за: 

1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел 

кариерно развитие; 

2. пренасяне и признаване на квалификационни кредити за следващ период на 

атестиране при: 

а) промяна на месторабота; 

б) връщане след отпуск за повече от две години; 

в) след прекъсване на учителския стаж по специалността за повече от две години. 

3. признаване на преминато обучение за повишаване на квалификацията при 

кандидатстване в процедура за придобиване на професионално-квалификационна 

степен; 

4. улесняване на професионалната мобилност 

5.6. Квалификационната дейност в училището се ръководи от Комисията за 

квалификационна дейност, утвърдена на заседание на Педагогическия съвет   

5.7. 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 от Комисията за квалификационна дейност и се 

приема на заседание на ПС.  

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

квалификацията:  

5.8.1. по собствено желание;  

5.8.2. по препоръка на работодателя;  

5.8.3. по препоръка на експерти от РУО – Плевен.  

5.9. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията 

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

директора на училището по реда на ЗПУО и проекта за наредба за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти 

5.10. За участие в процедурите за придобиване на професионалноквалификационни 

степени директорът на училището осигурява ползването на поисканата от учителя част 

от редовния платен годишен отпуск за съответната година.  

5.11. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват 

педагогически кадри, които :  

5.11.1. преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови 

държавни образователни изисквания;  

5.11.2. заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната 

просвета;  

5.11.3. преминават на нова педагогическа длъжност;  

5.11.4. заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по 

специалността за повече от три учебни години.  

5.12. Извършване  на  годишен анализ: 

5.12.1.Всеки  педагогически специалист представя на Председателя на Комисията за 

квалификационна дейност: 

 попълнената индивидуална квалификационна карта 

 кратък анализ на резултатите от участието си в квалификационните форми  

 предложения за теми за квалификации през следващата учебна година, както и 

предложения за актуализиране на правила, механизъм за квалификация 



5.12.2. Председателят на Комисията за квалификационна дейност анализира 

получените  резултати  от квалификационната дейност пред Педагогическия  съвет. 

5.12.3. Свързват се получените резултати с диференцираното заплащане на   

педагогическите кадри. 

 

6. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА УЧАСТИЕ В 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:  

6.1. Педагогическите кадри, придобили професионалноквалификационни степени, имат 

право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно равнище.  

6.2. На педагогическите кадри, придобили професионалноквалификационни степени, се 

признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда 

по ред, определен от МОН.  

6.3. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез 

подходящи отличия, предвидени в Правила за символите, знаците, почетните звания и 

ритуалите на ПГСАГ „Никола Фичев” гр. Плевен. Възможност за кариерното развитие.  

6.5. Допълнително заплащане на придобилите ПКС.  

 

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:  

7.1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка 

календарна година и са в размер на 1.2 % от годишния ФРЗ.  

7.2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на 

училището.  

7.3. 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.  

7.4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден учител надвишава 

финансовият лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично 

участие на учителя.  

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

квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на 

училището,  му се предоставя тази възможност.  

7.6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка 

професионалноквалификационна степен се заплащат от учителите.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ:  

Предложените правила са приети на заседание на Педагогическия съвет № 

16/08.09.2020 г. на училището, подлежат на актуализация по всяко време и могат да 

бъдат променени по писмено предложение на всеки член на колектива. 

 

 

Председател: арх. Наталия Калчева 

                                 Член: Биляна Георгиева 

                                     

 
 


