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І. Стратегия на учебното заведение  

 

         Поддържането на качество и ефективност на образователен процес е първостепенна задача, в съответствие с изискванията на ЗПУО и 

„Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове и в условия на пандемия.  Динамично настъпващите промени на времето, в което живеем, 

особеностите на младото поколение, нарастващите изисквания на родителите и обществеността могат да бъдат удовлетворени чрез редица 

мероприятия и дейности, залегнали в плана за квалификационна дейност. Спецификата на обучение в НГСЕИ, гр. Пловдив отговаря на нуждите на 

културните институти в Пловдив и в страната, като подготвя кадри за театър, кино и телевизия, както и за новите визуални изкуства. Високата 

квалификация на учителите във всички сфери на образователния процес е предпоставка за качество. 

 

ІІ. Цели на Плана за квалификационна дейност:  

 

    1. Повишаване на качеството и ефективността на образование на педагогическите специалисти чрез усъвършенстване на ключови 

компетентности, които да отговорят на новите изисквания за качествено образование.             

    2. Повишаване на авторитета на учителската професия чрез усъвършенстване на системата за повишаване на квалификацията на 

учителите, осигуряване на възможност за кариерно израстване, мотивиране и развитие.                   

    3. Осигуряване на максимални условия за нормално и пълноценно осъществяване на училищното възпитание и образование в НГСЕИ 

чрез създаване на възможности за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, съобразно специфичните 

потребностите на училището.  

 

ІІІ. Задачи на Плана за квалификационна дейност:  

 

1. Популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики на всички нива. 

2. Поддържане на съществуващата на атмосфера на откритост и гласност при постигане както  на успехи, така и при неуспехи. Бързо и 

ефективно решаване на проблеми от професионален характер, разрешаване на ситуации, изискващи индивидуална или колективна 

намеса. 

3. Поддържане и разширяване на междупредметната обвързаност при усвояване на знания и практически умения на учениците. 

4. Поддържане и задълбочаване на добрите практики на комуникация на училищния процес с творческия процес на културните 

институти в Пловдив и в страната.    

 5. Целенасочена работа по поддържане на висока мотивираност  за учебна и професионална  дейност у учениците чрез разнообразни 

форми на проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.  
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IV. Очаквани резултати на Плана за КД:  

Стимулиране на желание за професионално израстване и кариерно развитие на  преподавателите. Повишаване на качеството и 

ефективността на образованието на педагогическите специалисти в НГСЕИ. 

1. Вътрешно училищна квалификация  

№ Тема 

Форма на 

обучение 

Целева 

група 

Брой 

участници 

Брой 

академичн

и часове 

Срок/период на 

провеждане 

Място на 

провеждане 

Вътрешноуч

илищен 

обучител 

Отговорник за 

провеждане на 

обучението 

 

1. 

Изготвяне на програма и план за 

вътрешно квалификационна 

дейност в училището през 

2022/2023 г. 

дискусия Комисия 

зам.-директор 

5  

Септември  2022 

16.09. 

НГСЕИ 

 Председател на 

комисия по КД 
 

 

Запознаване на колектива на 

училището с промените в 

нормативните актове; Наредба № 

15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на 

учителите, директорите и 

другите педагогически 

специалисти и решение  

 

 

дискусия 
Комисия 

зам.-директор 
30 5 

Септември  2022 

15.09. 

НГСЕИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Запознаване на учителите с 

възможности за квалиикация, 

предоставени от ДИПКУ гр. 

София, гр. Стара Загора; ПУ 

„Паисий Хилендарски“ 

работна 

среща 
- 

- 2 

Октомври 2022 

 

15. 10. НГСЕИ   

 

3. 

Разглеждане на НИМ за 

оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 

дискусия 
Комисия 

зам.-директор 

всички 

преподаватели 

32 

5 

Октомври 2022 

 

НГСЕИ 

зам.- директор 

 

зам.-директор  

4. Взаимно посещение на часове по 

главни специални предмети 

практикум и 

работни 
Комисия 

 - постоянен НГСЕИ и 

културни 

водещи главни 

специални 

водещи главни 

специални 
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 срещи зам.-директор институти предмети предмети 

5. 

Оказване на методическа и 

педагогическа помощ на по-

младите колеги 

наблюдение 

на уроци 

старши 

учители по 

предмети 

 - 

постоянен НГСЕИ старши учители 

по предмети 

старши учители по 

предмети 
 

6. 

Осъществяване на по-добра 

координация с културните 

институти. Изпълнение на 

възложени задачи и поръчки. 

Участие в планирани 

уъркшопове за придобиване на 

нови умения. 

работни 

срещи учители; 

директори на 

културни 

институти 

20 
в зависимост 

от задачите 

постоянен НГСЕИ 

културни 

институти 

учители 

директори на 

културни 

институти 

учители 

директори на 

културни 

институти 

 

7. 

Разглеждане на програми за 

провеждане на ДЗИ за 

придобиване на професионална 

квалификация за всички 

училища по изкуствата. 

Провеждане на работна среща с 

колеги от другите учлища. 

наблюдение 

на уроци 

,работни 

срещи, 

дискусии 

членове на 

комисия за 

квалификацио

нна дейност 
20 8 

Септември  2022 

 

 

 

НГСЕИ членове на 

комисия за 

квалификационна 

дейност 

членове на комисия 

за 

квалификационна 

дейност 

 

           

8. Обсъждане на изискванията за 

провеждане на ДЗИ 

практикум комисия ДЗИ 6 5         постоянен НГСЕИ зам.-директор зам.-директор 

комисия ДЗИ 
 

9. 

Отчет, коментар, анализ на 

вътрешно квалификационната 

дейност в НГСЕИ. Определяне 

на основните проблеми и 

представяне на предложения за 

решаването им 

 

дискусия 

 

Комисия 

32 5 

Юни 2023 НГСЕИ    

10. 

 Запознаване с иновативни или 

интерактивни методи на 

обучение по главен специален, 

общохудожествен предмет и 

общообразователни предмети. 

 практикум .Всички 

преподаватели 

по специални 

и 

художествени 

предмети. 

15 2 

Юни 2023 

15 – 17. 06. 

НГСЕИ  членове на комисия 

за квалификационна  

дейност 

 

 

11. 

Подготовка и заснемане на 

видеоуроци по различни учебни 

предмети, в STEM среда 

 Всички 

преподаватели 
32  

постоянен НГСЕИ старши учители 

по предмети 

старши учители по 

предмети 
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1. Извънучилищна квалификация (това са всички обучения с външен обучител, в които педагогическите специалисти от образователната 

институция са включени в зависимост от установените дефицити и потребности и които се заплащат от ФРЗ на делегирания бюджет на 

учебната институция). 

 

№ Тема 

Форма на 

обучение 
Целева група 

Брой 

участни

ци 

Брой 

академ

ични 

часове 

Срок / 

период 

на 

провежд

ане 

Място на 

провеждане 

Обща 

цена на 

обучение

то - 

прогнозн

а 

Отговорник за 

провеждане на 

обучението 

1. 

1. Изготвяне на план програма за външно 

квалификационна дейност в училището през 

новата учебна година. Изнесено обучение по 

всички теми.  

дискусия 

учители;лектори 

 32 10 

постоянен Изнесено 

обучение 

- 

Директор и 

председател на 

комисия по 

квалификация 

 

2. 

Запознаване на колегите със степените на 

квалификация според нивото на НКР  

работна 

среща 

учители 

 32 5 

по график НГСЕИ 

- 

 

3. 

Запознаване на колегите с нивото на 

европейската квалификационна рамка /ЕКР/ и 

нивото на теоретични и фактологически 

знания, познавателни и практически умения и 

компетентности - лични, професионални и 

комуникативни, които се изискват от 

педагогическите кадри 

работна 

среща  

учители 

 32 5 

по график  НГСЕИ 

- 

всички учители 

4. 

Обновявене на списъка с квалификационните 

степени на учителите 

работна 

среща учители 

 32 5 

по график НГСЕИ 

- 

членове на комисия за 

квалификационна  

дейност 

 

5. 

Проучване и участие в различни проекти за 

квалификация на педагогическите специалисти 

след уточняване на предпочитанията на 

учителите. 

Изнесено обучение по всички теми за 

получаване на 3 кредита. 

семинар-

практикум 

 

учители 

 32 20 

Октомври 

2022 

 

НГСЕИ 

- 

членове на комисия за 

квалификационна  

дейност 
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 ORAК AKADEMY и  PROGRESS ACADEMY 

2. 1. Мотивиция сред педагогическите 

специалисти. Потигане на позитивна 

училищна среда и мотивирани ученици. 

3. 2. Усъвършенстване на презентационните 

умения. Направи уроците си интересни и 

вълнуващи. 

4. 3. Тиймбилдинг-или как да се разбираме и да 

сме съпричастни с другите 

5. 4. Тренинг за справяне с поемането на 

множество отговорности, конфликти и липса 

на физическа и умствена почивка.  

 

6. 

Провеждане на работни срещи със сродни 

училища от МК 

работна 

среща 

учители 

 

 8 20 

по график НГСЕИ 

- 

 

7. 

Отчет на външно квалификационната дейност 

в НГСЕИ, Пловдив 

 

дискусия 

 Комисия 1 5 

Юни 2023 НГСЕИ 

- 

 

 

 

*ЗАБЕЛЕЖКА:   

 

V. Заложени средства за квалификация в училищния бюджет – (процент от годишните средства за работна заплата на педагогическия 

персонал  /чл. 8 от анекс към новия КТД, подписан на 17.08.2020 г./, равняващ се минимум на 1,2 % ат ФРЗ на педагогическия персонал и 

конкретна сума в лева). 

 

 

VI. Контрол по изпълнение на плана 

 

            Директорът на образователната институция възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва: 

• В частта извънучилищна квалификация – Николай Томов; Паулина Алексиева; председател на Комисия по квалификация 

• В частта вътрешноучилищна квалификация – Николай Томов; Паулина Алексиева; председател на Комисия по квалификация 

• В частта финансиране на квалификацията – Екатерина Славчева – гл.-счетоводител 
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V. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

 

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. 

2. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел: 

               а/ да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и равнището на професионалната 

компетентност на педагогическите кадри; 

               б/ да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри  за тяхното професионално развитие. 

3. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със съдействието на РУО, университети, колежи, 

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

програми за квалификационни дейности. 

4. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които работят в училището. 

5. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията: 

                      а/ по собствено желание; 

                      б/ по препоръка на работодателя; 

                      в/ по препоръка на експерти от РУО и  МОН. 

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

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 за съответната година. 

8. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията  се включват педагогически кадри, които: 

                     а/ преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни образователни стандарти /ДОС/; 

                     б/ заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета; 

                     в/ преминават на нова педагогическа длъжност; 

                     г/ заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от три учебни години. 

9. Всички желаещи да участват в квалификационната форма учители пишат мотивационно писмо до директора на училището, 

съдържащо: 

 тема на квалификационната дейност; 

 продължителност на обучението; 

 програма на обучението; 

 финансова част; 

 мотиви за участието; 

 очаквани резултати. 

10.При равни условия с предимство се ползва педагогически специалист с по-малко обучения през последната година 
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VІ. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

 

1. Непедагогическият персонал  има право да повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава 

информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация. 

2. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО, НПЦ, университети, колежи, квалификационни институции, 

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

дейности. 

3. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и квалификацията си: 

                    а/ по собствено желание; 

                    б/ по препоръка на директора на училището; 

                    в/  по препоръка на експерти от съответната област. 

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. 

 

VІІ. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, имат право да ръководят дейности за повишаване на 

квалификацията на училищно равнище.  

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. 

3. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез подходящи отличия. 

4. Възможност за кариерното развитие.   

5. Диференцирано заплащане за по-високо образование и квалификация. 

6. Допълнително заплащане на придобилите ПКС. 

 

 VІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 

 

 1. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира    от бюджета на училището. За учебната 2022/2023 учебна година са 

определени 1,2% от утвърдените средства по §1 „Фонд работна заплата” от бюджета на училището, съгласно чл. 8 от Отрасловото 

споразумение в системата на образованието от 17.08.2020 г. 

 При осъществяване на вътрешноквалификационната дейност: 

          - чрез покана на външни лектори  

        - закупуването на методическа литература, мултимедийни продукти, абониране за периодични научно – методически издания по 

съответните дисциплини се извършва по § 10 – 14 „Учебни и научно – изследователски разходи” срещу представяне на фактура. 

Всички плащания се извършват след консултации с  главния счетоводител и решение на директора на училището за възможността на 

финансиране. 
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          2.Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището в параграф 

«Външни услуги» като разходи за квалификация и преквалификация на персонала, от собствени приходи, дарения, средства от проекти и  

програми за квалификационна дейност, средства от училищното настоятелство и др. Разходите се заплащат срещу представена фактура. 

 3. При ограничения (финансови, брой места и други) ръководството на училището заедно с председателя на комисията по 

квалификационна дейност преценяват, кои от изявилите желание учители да бъдат включени в съответното обучение, като се взема предвид: 

-  методическа потребност от допълнителна квалификация; 

-  показани резултати на преподавателите в образователно – възпитателния процес (индивидуалните карти за оценка на учителя); 

-  индивидуалните професионални потребности на преподавателя; 

-  препоръки на експерти от РУО; 

-  брой участия в квалификации през последните години.  

 

         4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия лимит за квалификация в 

училището, директорът определя средствата за съфинансиране с лично участие на служителя. 

        5. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално -квалификационна степен се заплащат от учителите и от бюджета та 

училището при възможност. 

 

IX. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

- Оценка на реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението. 

- Оценка на наученото (промяната в знания, умения, нагласи).  

Участниците в обучението с доклад уведомяват ръководството на училището за съдържанието на квалификационната форма; подробно 

споделят усвоеното съдържание. При посетени обучения от общ педагогически характер усвоеното съдържание  се презентира пред 

педагогическата колегия. 

- Оценка на промените в професионална дейност в резултат на участие в обучението. 

- Влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището.   

 

 


