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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО 

“ЦАР ИВАН АСЕН II“ ГРАД ХАСКОВО 

 

 

 

 УТВЪРЖДАВАМ: 

 

                                                                                     ДИРЕКТОР:…………….. 

                                                                       /Маргарита Топалова/   
 

ПЛАН 
 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО 

“ЦАР ИВАН АСЕН II“ ГРАД ХАСКОВО 

 

 

Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със: 

 

1. Стратегията за развитие на образователната институция. 

2. Установените потребности за повишаване на квалификацията. 

3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за 

продължаваща квалификация, определяни ежегодно от МОН. 
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4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с 

педагогическия съвет, утвърдени от директора, които са част от настоящия план. 

5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и национални програми и проекти. 
 

І. ЦЕЛИ 

 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка на педагогическите специалисти и създаване 

на мотивация за самоусъвършенстване. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическите специалисти и развитие на професионалните 

нагласи и ценности. 

3. Постигане на положителни промени в учебно-възпитателната дейност с цел овладяване на трайни знания, умения и 

навици от учениците. 

4. Регулиране на процеса на квалификация и създаване на условия за професионално и кариерно развитие на 

педагогическите специалисти. 

 

ІІ. ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ 

 

 1. Прилагане на иновативни форми и методи на обучение с цел постигане на много добри резултати в подготовката  

на учениците. 

2. Осъществяване на непрекъснато взаимодействие между учителите от общообразователна и професионална 

подготовка, с цел постигане на необходимите професионални компетенции на учениците и покриване на 

държавните образователни изисквания.  

3. Подпомагане на методическите обединения при обмяната на педагогически опит и индивидуалната 

квалификация на педагогическите специалисти с цел усъвършенстване на професионалните им умения. 
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III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 
ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Вид квалификация / Тема 

Организационна форма 

/лектории, 

вътрешноинституционал

ни дискусионни форуми, 

открити практики, 

методическо 

подпомагане, 

презентации на 

творчески проекти, 

резултати и анализи на 

педагогически 

изследвания и 

постижения, споделяне 

на иновативни практики/ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой участници/ 

 

 

 

 

 

Ръководител/отговорник 

за провежданата 

квалификационна форма 

 

 

 

 

 

Брой 

академични 

часове 

1. Въвеждаща 

квалификация/“Работа с 

електронните дневници на 

паралелките. Водене и съхранение 

на личните картони“ 

Методическо подпомагане Септември 2022 25 

 

 

Маргарита Андонова 

инж. Станимир Даскалов 
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2. Въвеждаща квалификация/“ 

Наставничество на новоназначени 

учители и на учители след 

прекъсване на учителския стаж за 

повече от две учебни години за 

адаптиране, подкрепа, 

методическо подпомагане и за 

прилагане на нови учебни 

програми” 

Методическо подпомагане 
Септември-

декември 2022 

новоназначени и 

прекъснали за 

повече от две 

учебни години 

педагогически 

специалисти 

 

инж. Диана Димитрова 

главни учители 

 

 

4 
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3. Въвеждаща 

квалификация/“Процедури и 

документация в работата на 

класния ръководител“ 

Методическо подпомагане Септември 2022 25 

 

Маргарита Андонова 

Росица Висарионова 

 

2 

4. Въвеждаща 

квалификация/“Технология на 

разработване на учебни програми 

по факултативна подготовка по 

иновация “Интелигентно 

програмиране на хардуер“ 

Методическо подпомагане Октомври 2022 6 

 

инж. Диана Димитрова 
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5.Вътрешноинституционална 

квалификация/“Емоционална 

интелигентност и/или глобална 

интелигентност“ 

Вътрешноинституционалн

и дискусионни форуми 

Лектория 

Октомври 2022 

всички 

педагогически 

специалисти 

 

Здравка Борисова 
 

2 

6.Вътрешноинституционална 

квалификация/“Причини за 

проблемното поведение на 

учениците и начини за тяхното 

преодоляване“ 

Вътрешноинституционалн

и дискусионни форуми-

Тематичен педагогически 

съвет 

Ноември 2022 

всички 

педагогически 

специалисти 

 

Росен Тодоров 
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7.Вътрешноинституционална 

квалификация/“ Практикум за 

разработване на тестове за 

провеждане на Държавен изпит за 

придобиване на професионална 

квалификация“ 

Практикум 
Ноември-

декември 2022 

учители по 

професионална 

подготовка 

 

инж. Диана Димитрова 

председатели на МО 

 

4 

8.Вътрешноинституционална 

квалификация/“Споделен опит и 

добри практики в обучението по 

БЕЛ в 12 клас при учители от 

водещи гимназии и/или извън нея“ 

Семинар-споделяне на 

добри практики 
Декември 2022 

педагогически 

специалисти  по 

БЕЛ 

 

 

Марияна Тянкова 

 

 

 

2 

9.Вътрешноинституционална 

квалификация/“Приобщаващото 

образование в училищната 

Лектория Януари 2023 

всички 

педагогически 

специалисти 

 

Красимира Тюмбелева 
 

2 
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практика. Подкрепа за личностно 

развитие на учениците в контекста 

на ЗПУО и ДОС за приобщаващо 

образование“ 

10.Вътрешноинституционална 

квалификация/“Коучингът в 

училище-за кого и как“ 

Вътрешноинституционалн

и дискусионни форуми 
Февруари 2023 

всички 

педагогически 

специалисти 

 

Марияна Тянкова 

Маринела Ангелова 

 

 

2 

11.Вътрешноинституционална 

квалификация/“ Практикум за 

разработване на практически 

задания за провеждане на 

Държавен изпит за придобиване 

на професионална квалификация“ 

Практикум 
Февруари-март 

2023 

учители по 

професионална 

подготовка 

 

инж. Диана Димитрова 

председатели на МО 
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12.Вътрешноинституционална 

квалификация/“Класната и 

извънкласната дейност-

инструмент за създаване на 

позитивна училищна среда“ 

Споделяне на иновативни 

практики-Тематичен 

педагогически съвет 

Март 2022 

всички 

педагогически 

специалисти 

 

Станимир Даскалов 

Златина Стойнова 

 

2 

13.Вътрешноинституционална 

квалификация /Диагностика на 

знанията и трудностите на 

учениците от 9 клас по темата“ 

Подобни триъгълници и уменията 

за тяхното прилагане при 

решаване на учебно-познавателни 

задачи с практическа насоченост“  

Методическо подпомагане Април 2022 

педагогически 

специалисти  по 

математика 

 

 

Янка Коемджиева 

 

2 

14.Вътрешноинституционална 

квалификация /“Развиване на 

компетентности и умения по 

специалности“ 

Презентации на творчески 

проекти 
Май/Юни 2022 

всички 

педагогически 

специалисти 

 

Главни 

учители/Председатели на  

МО 

  

 

 

2 
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МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Тема 

Организационна 

форма 

 

Период на 

провеждане 

Целеви група 

 

 

Брой 

академични 

часове 

 

Отговорник за 

провежданата 

квалификационна 

форма 

 

 

1. Обмяна на добри 

практика с учители от 

сродна професионална 

гимназия (ПГ) – Обмяна на 

опит и споделяне на добри 

практики в областта на 

професионалното 

образование 

Открита практика 

Дискусионен 

форум 

Септември 2022 

Педагогически специалисти от ПГДС 

“Цар Иван Асен II“ гр. Хасково и 

ПГСАГ „Кольо Фичето“ гр. Бургас 

2 

 

 

 

Заместник 

директори, главни 

учители, 

председатели на МО 

 

2. Обмяна на добри 

практика с учители от 

сродна професионална 

гимназия (ПГ) по НП 

„Иновации в действие“ 

Открита практика 

Дискусионен 

форум 

По график през 

годината 

Педагогически специалисти от ПГДС 

“Цар Иван Асен II“ гр. Хасково и от 

училища партньори 

2 

 

Заместник 

директори, главни 

учители, 

председатели на МО 
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ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Тема 

Организационна 

форма 

/курс, семинар, 

тренинг, школа, 

практикум, лектория, 

уебинар, 

специализации и др./ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой 

участници/ 

 

Брой 

академични 

часове 

 

 

 

Източник на 

финансиране 

1. Участие в обучение по проект   

“ Квалификация за 

професионално развитие на 

педагогическите специалисти“ 

или в обучение от Външна 

институция организирано от 

училището 

Курс 
По график през 

годината 

 педагогически 

специалисти 
32 

 

 

 

 

Национална 

програма/Държавен/Общин

ски бюджет 

2. Участие на учители в 

процедури за придобиване на 

ПКС, в курсове на 

ДИПКУ/ДИУУ по график за 

придобиване на ПКС 

Курс/Специализация 
По график през 

годината 

педагогически 

специалисти 
16 

 

 

 

За сметка на обучаемия 

3. Участие във форуми (научно-

практически конференции, 

пленери, кръгли маси) за 

представяне на резултати от 

проучвания, изследователска и 

творческа дейност, за 

професионална изява и 

представяне на добри, 

иновативни практики или 

постижения; 

Семинар/Тренинг/Практ

икум/ Лектория/ 

Уебинар и др. 

По график през 

годината 

педагогически 

специалисти 

според 

програмата 

 

 

Бюджет/За сметка на 

участника  
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IV. ФИНАНСИРАНЕ: 

1. За сметка на целевите средства по утвърдения бюджет на училището в размер на 1,2% от ФРЗ. 

Съгласно чл.8(2) в КТД за системата на предучилищното и училищно образование от 17.08.2020г., минимум 50 на сто от 

средствата се планират за вътрешноинституционални и междуинституционални квалификации. 

2. Финансови средства от участия в проекти. 

3. Финансиране от МОН. 

4. Самофинансиране на индивидуалната квалификация. 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № /….09.2022г. 

и утвърден от директора със Заповед №………………………… 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация през учебната 

година.  

2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация през учебната година. 

 
*Забележка: Планът е отворен и може да бъде допълван и променян при необходимост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Приложение 1 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ 

 НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ  

В ПГДС“ЦАР ИВАН АСЕН II“ГРАД ХАСКОВО 

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 Всяка вътрешноинституционална квалификация в ПГДС “Цар Иван Асен II“ град Хасково, се осъществява 

по следните правила: 

1. Покана(съобщение) до педагогическите специалисти за участие в организираната 

вътрешноинституционална квалификационна дейност с определени дата, място, начален час, тема, 

ръководител(отговорник) и продължителност. 

2. Попълнени карти от проведена вътрешноинституционална квалификационна дейност, заверени с подпис и 

печат от директора, съдържащи информация за: 

 тема на квалификацията; 

 организационна форма на квалификацията; 

 дата и място на провеждане; 

 времетраене в академични часове; 

 работни материали; 

 ръководител/отговорник за провеждане на квалификационната форма. 

3. Присъствени списъци с трите имена, длъжност и подпис на всеки участник във 

вътрешноинституционална квалификационна форма. 

4. Работни материали(ксерокопия) от проведената квалификация на хартиен и/или електронен носител. 

5. Финансова справка в свободен формат при изразходвани средства за проведената форма(например за 

размножаване на обучителни материали и др.) 

6. Индивидуални карти за отчитане на вътрешноинституционалната квалификация на всеки педагогически 

специалист за учебната година в академични часове. 

Правилата са съгласувани на Педагогически съвет- Протокол № /….09.2022г. 

и утвърдени от директора със Заповед №………………………… 
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Приложение 2 

 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ 

 НА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ  

В ПГДС“ЦАР ИВАН АСЕН II“ГРАД ХАСКОВО 

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

Всяка вътрешноинституционална квалификация в ПГДС “Цар Иван Асен II“ град Хасково, се осъществява 

по следните правила: 

1. Планиране на финансовите средства за квалификация; 

2. Избора на изпълнител на обученията се осъществява от комисията за квалификационна дейност в ПГДС 

“Цар Иван Асен II“ град Хасково. 

3. Обученията се провеждат по график на изпълнителя: 

 на място или изнесено обучение; 

 време на провеждане(учебно, неучебно време). 

4. Извършва се преструктуриране на учебно съдържание(при необходимост). 

5. Проверка на обучителните организации и предоставените от тях програми за обучение в Информационен 

регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти/http://iropk.mon.bg/ се извършва от директора на гимназията. 

6. Отговорни лица за дейността по организиране, изпълнение и контрол на формите на продължаваща 

квалификация са председателя и членовете на комисията за квалификационна дейност в ПГДС “Цар Иван 

Асен II“ град Хасково. 

 

 

Правилата са съгласувани на Педагогически съвет- Протокол №/….09.2022г. 

и утвърдени от директора със Заповед №………………………… 

 

 


