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1. Анализ на състоянието на квалификационната дейност през учебната 

2017/2018 г.  

 

В Професионална гимназия по селско стопанство са работили 32 педагогически 

специалисти, заемащи длъжности, както следва: 

 

Длъжност Директор  Заместник 

директор 

РИКТ Пед. 

съветник 

Главен 

учител 

Старши 

учител 

Учител  Младши 

учител 

Брой  1 2 0 0 1 14 14 0 

 

Носители на ПКС са 12 от тях, разпределени както следва: 

 

ПКС І ПКС ІІ ПКС ІІІ ПКС ІV ПКС V ПКС 

 

Брой педагогически спе-

циалисти  

1 4 1 1 5 

 

През предходната учебна година всички педагогически специалисти са участва-

ли във форми на квалификация на различни нива в следните тематични направле-

ния: 

 

Ниво на квали-

фикационни фор-

ми 

Оперативни 

програми и 

проекти 

Национални 

програми на 

МОН за ква-

лификация 

Регионални 

програми за 

квалификация 

Общински 

програми за 

квалификация 

Вътрешно 

институционални 

Брой педагогичес-

ки специалисти 
0 8 0 0 32 

Тематични направ-

ления 
 Подобряване на работата с ученици за постигане на по-добри резултати; 

 Превенция на агресията чрез личностно развитие и повишаване соци-

алните умения на ученика; 

 Квалификационни форми, допринасящи за професионално, кариерно и 

личностно развитие на педагогическите кадри. 

 

За финансиране участието във форми на квалификация на различни нива за 

учебната 2017/2018 г. година са предвидени средства в размер на 4478,40 лв. и са 

разходвани 4042  лв. 

Силните страни на проведените форми за квалификация са: 

 запознаване с промените в нормативната уредба в системата на предучи-

лищното и училищното образование; 

 обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и со-

циализация; 
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 споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременява-

не чрез нови идеи и форми на реализация; 

 създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; 

 експериментиране с нови идеи; 

 създаване на нови контакти. 

Затруднения при организиране участието на педагогическите специалисти в из-

вънучилищни квалификационни форми са срещани поради провеждането им по 

време на учебни занятия, което е свързано с отсъствия на учители и осигуряване на 

заместване.Не сме запознати предварително с плана за квалификация на РУО Стара 

Загора, което затруднава изпълнението на нашите планувани дейности. 

Поради добре подбрани и планирани теми и форми за квалификация не се конс-

татират слаби страни. 

С участието на педагогическите специалисти в институционални и извънучи-

лищни квалификационни форми се постигна: 

 осъвременяване на знанията по предметната област на учителите; 

 познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, оценяване и 

възпитание; 

 професионална подкрепа и адаптиране на младите специалисти. 

В резултат от повишените професионални компетентности на учителите се кон-

статира: 

 подобряване на ефективността на образователния процес и учебните ре-

зултати на учениците; 

 правилно прилагане на нормативните документи, съобразно изисквания-

та; 

 създаване на благоприятна и позитивна образователна среда в училището. 

2. Цел 

Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специа-

листи за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кари-

ерно развитие. 

 

3. Задачи 

3.1. Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване 

на нови допълнителни компетентности в съответствие с професионалния профил на 

изпълняваната длъжност. 

3.2. Осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на 

учениците. 

3.3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия спе-

циалист в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигу-

ряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израст-

ване и кариерното му развитие. 

3.4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез 

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

 

4. Очаквани резултати 

4.1. Ефективно използване на съвременни информационни източници и тех-

нологии за повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновации в об-

разователния процес. 

4.2. Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на учеб-

ното съдържание, повишаване мотивацията на учениците и стимулиране на личнос-
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тната им изява, овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прила-

гането им в конкретни практически задачи. 

4.3. Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията 

и компетенциите на учениците за интерпретиране и прилагане на учебното съдър-

жание чрез практическа дейност. 

4.4. Формиране на професионални умения у младшите учители и успешна 

адаптация в училищна среда на новоназначените педагогически специалисти.  

 

5. Календарен план на квалификационните дейности 

 

Вътрешнинституционална квалификационна дейност 

Период 

на про-

про-

вежда-

не 

Тема на квали-

фикационната 

дейност 

Форма на 

провеж-

дане 

Целева група Обучител или обу-

чителна организа-

ция, ръководител 

на квалификаци-

онната форма от 

педагогическите 

кадри 

Отговарящ 

за провеж-

дането 

септем-

ври 

Основни насоки 

за организиране 

и провеждане на 

образователния 

процес през 

учебната година, 

планиране на 

дейността  

работна  

среща 

всички педа-

гогически 

специалисти 

директор  директор 

октом-

ври 

Изготвяне на ли-

чен план за раз-

витие  

самообра-

зование 

всички педа-

гогически 

специалисти 

главен учител 

председател на ко-

мисията по квалифи-

кационна дейност 

главен учи-

тел, 

председател 

на комисия-

та по квали-

фикационна 

дейност 

ноемв-

ри-

декем-

ври 

Изготвяне на 

електронно пор-

тфолио на педа-

гогическия спе-

циалист 

тренинг всички педа-

гогически 

специалисти 

главен учител 

председател на ко-

мисията по квалифи-

кационна дейност 

Главен 

учител 

октом-

ври 

2018 

Мотивация на 

учителите за 

усъвършенства-

не на педагоги-

ческите умения и 

работата с  уче-

ниците 

Тема-

тичен пе-

даго-

гически 

съвет 

 

всички педа-

гогически 

специалисти 

Надка Петкова директор 

ноемв-

ри 

2018 

Ученето – про-

цес, дейност или 

резултати. Видо-

Тема-

тичен пе-

даго-

всички педа-

гогически 

специалисти 

Светла Радева директор 
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ве учене. гически 

съвет 

декем-

ври 

2018 

Справяне със 

стреса  и напре-

жението на ра-

ботното място, 

овладяване на 

гнева и раздраз-

нението по вре-

ме на час. 

Тема-

тичен пе-

даго-

гически 

съвет 

всички педа-

гогически 

специалисти 

Златина Иванова  

Живка Цветкова 

директор 

Януари 

2019 

Мотивиране на 

учениците за 

учене 

Тема-

тичен пе-

даго-

гически 

съвет 

всички педа-

гогически 

специалисти 

Цветелина Ангелова директор 

февру-

ари 

2019 

Процесът на 

обучение – същ-

ност, модели, 

структури 

Тема-

тичен пе-

даго-

гически 

съвет 

всички педа-

гогически 

специалисти 

 Петър Шопов директор 

Март 

2019 

Формиране на 

умения за зада-

ване на въпроси 

Тема-

тичен пе-

даго-

гически 

съвет 

всички педа-

гогически 

специалисти 

Галина Матева  

Светлана Дакова 

директор 

Април 

2019 

Промени в изис-

кванията на при-

добиване на сви-

детелство за уп-

равление на 

МПС кат. „ В“ 

Тема-

тичен пе-

даго-

гически 

съвет 

всички педа-

гогически 

специалисти 

Борислав Илиев директор 

Май 

2019 

Форми на възпи-

тателни въздейс-

твия. 

Тема-

тичен пе-

даго-

гически 

съвет 

всички педа-

гогически 

специалисти 

Евелина Генова директор 

Юни 

2019 

Как да научим 

учениците да 

общуват и рабо-

тят в екип. 

Тема-

тичен пе-

даго-

гически 

съвет 

всички педа-

гогически 

специалисти 

Галя Нинова  

София Генова 

директор 

 

Извънинституционална квалификационна дейност 

Период 

на про-

про-

вежда-

Тема на квали-

фикационната 

дейност 

Форма на 

провеж-

дане 

Целева група Обучител или обу-

чителна организа-

ция, ръководител 

на квалификаци-

Отговарящ 

за провеж-

дането 
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не онната форма от 

педагогическите 

кадри 

Учебна 

2018/ 

2019 

година 

Иновативни 

стратегии  за 

усъвършенства-

не на учебно- 

възпитателния 

процес 

обучение 30 педагоги-

чески специа-

листи 

ДИПКУ гр. Стара 

Загора 

Директор, 

председател 

на комисия-

та по квали-

фикационна 

дейност 

 

6. Мониторинг и контрол на училищно ниво 

Анализ и оценка на ефективността на проведените квалификационни форми и 

дейности ще се извършва въз основа на следните критерии: 

 Критерии и индикатори за качествена оценка: 

 степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията; 

 приложимост на наученото; 

 влияние върху резултатите от обучението и възпитанието на учениците; 

 влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на учи-

лището; 

 реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението; 

 промените в професионалната дейност в резултат от участие в обучение-

то. 

 Критерии и индикатори за количествена оценка: 

 брой участия в обучения; 

 видове квалификационни дейности – извънучилищни (регионални, наци-

онални и международни), институционални, по национални и европейски 

програми, самообразование. 

Изпълнението на плана и проведените квалификационни дейности ще се орга-

низират и контролират от екип в състав: директор, главен учител, председател на 

комисията по квалификационна дейност, счетоводител. 

В частта извънинституционална квалификация дейността се контролира от ди-

ректора, а в частта вътрешноинституционална квалификация – от главният учител и 

председателят на комисията по квалификационна дейност съгласно областите им на 

действие. Финансирането на дейността се контролира от счетоводителя. 

Документите, удостоверяващи участието на лицата във форма на квалификация 

(удостоверения, сертификати и др.) се представят своевременно в училището и със-

тавляват част от портфолиото на всеки от педагогическите специалисти. 

 

7. Портфолио на реализирана вътрешноинституционална квалификация 

Документацията на всяка проведена вътрешна квалификационна форма включ-

ва: 

 Пакет на проведената вътрешна квалификационна форма:  

 покана/съобщение/уведомление до педагогическите специалисти за учас-

тие в организираната квалификация с фиксирани точни дата, място, тема, 

ръководител и часове на провеждане; 
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 присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки 

участник в квалификацията, независимо от ролята му в конкретната фор-

ма; списъкът съдържа и задължителна информация за тема, дата, място и 

часове на провеждане на формата; 

 ксерокопие на работните материали от квалификацията на хартиен носи-

тел, а при желание и на електронен носител; 

 финансова справка в свободен формат при изразходени средства за про-

ведената форма – за размножаване на обучителните материали на хартиен 

носител и/или CD, флумастери, флипчарт и други административни раз-

ходи; 

 брой участници. 

 Карта за отчитане на вътрешноинстуционална квалификация за учебната 

2018/2019 г., в която се описва:  

 тема на квалификационната форма/наименование на програмата за обуче-

ние; 

 организационна форма на предлаганата квалификация; 

 дата на провеждане; 

 място на провеждане; 

 време на провеждане в астрономически часове и минути; 

 работни материали; 

 място, където се съхранява пакета документация от проведената квали-

фикация; 

 ръководител/отговорник за провеждането на квалификационната форма. 

Документацията се съхранява в папка и/или класьор за вътрешната квалифи-

кация за всяка отделна учебна година. 

8. Финансово осигуряване  

8.1. За сметка на целевите средства по утвърдения бюджет на училището за  

 септември – декември 2018 год. – 436,40    лв. 

 за 2019 година в размер на 1,2 % от ФРЗ на преподавателите + остатък от 

2017/2018 год. – 436,40 лв. 

8.2. За сметка на НП „Развитие на педагогическите специалисти“ – 2018-2019г. 

8.3. Самофинансиране на индивидуална квалификация.  

Планът е отворен и подлежи на актуализация във връзка с променящите се ус-

ловия, непредвидени обстоятелства и задачи. 


