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I. ЦЕЛИ 

⮚ Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 

създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на 

учителите. 

⮚ Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности.  

⮚ Продължаваща квалификация на учителите във връзка с работата в 

електронна среда. 

⮚ Подкрепа на професионалното и кариерно развитие на младите кадри в 

училище и стремеж за задържането им на работното място. 

⮚ Квалификация за повишаване на научната, педагогическата и 

методическата подготовка на педагогическите специалисти за 

реализиране на образователни резултати при обучението на ученици по 

профилирана подготовка. 

⮚ Квалификация за повишаване на научната, педагогическата и 

методическата подготовка на педагогическите специалисти за 

реализиране на образователни резултати при подготовката на учениците 

по новия формат за ДЗИ. 

⮚ Повишаване на мотивацията на учене на учениците и постигане на 

положителни и трайни промени при овладяване на ключови знания, 

умения и навици с оглед на практическите им компетентности. 

 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

⮚ Да се разработи система  за квалификационната дейност в училище, чийто 

план е неразделна част от годишния план на училището. Към него да се 

добавят и плановете на методическите обединения. 
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⮚ Ежегодно да се  повишава квалификацията на учителите с цел подобряване 

качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на 

подготовка на учениците.  

⮚ Да се осигуряват условия за участие на учителите в квалификации, 

организирани от специализирани обслужващи звена на  обучителни 

институции, чиито програми са одобрени от министъра на образованието и 

науката и са вписани в информационния регистър. 

⮚ Да се усъвършенстват организацията и методиката на преподаване на 

учителите чрез вътрешноучилищна квалификация. 

⮚ Участие на педагогическите специалисти в национални програми на МОН 

за квалификация: 

✔  Национална програма „Иновации в действие“ 

⮚ Създаване на трайни интереси и мотиви за учебна дейност у учениците чрез 

разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с 

ДОС, за успешно усвояване на учебното съдържание по изучаваните 

предмети и развиване на уменията им с практическа насоченост. 

⮚ Да се оказва целенасочена помощ на новоназначени  специалисти без 

педагогически опит, на връщащи се след продължителен отпуск (повече от 

две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по 

специалността повече от две учебни години. 

 

 

https://www.mon.bg/bg/100937
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III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

 

 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Форма Тема 

Брой 

академични 

часове 

Период на 

провеждане 

Целева група 

 (брой участници) 
финансиране Отчитане 

Дискусия Подобряване на мотивацията за учене 8 Септември 
Членовете на 

МО по ЧЕ (9) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7.2, ал. 1 от 

правилата 

Тренинг 

 

Обучение на учители за работа в 

електронна среда / ОРЕС/. Приложение 

на инструментите на Google Workspace  

8 Септември 

Членовете на 

всички МО 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7.2, ал. 1 от 

правилата 

Тренинг 

 

Обучение на новоназначени колеги за 

работа по модел „1:1“ 
8 Септември 

Новоназначени 

учители 

Елена Николова 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7.2, ал. 1 от 

правилата 

Презентация 
Интерактивни платформи и електронни 

ресурси за работа по английски език 
8 Октомври 

Членовете на 

МО по ЧЕ (9) 

без 

финансиране 

Приложение 3 по 

т.7.2, ал. 2 от 

правилата 

Тренинг 

Тенденции и предизвикателства при 

профилираното обучение по български 

език и литература 
8 Октомври 

Членовете на 

МО по БЕЛ (7) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7.2, ал. 1 от 

правилата 

Тренинг 

Провеждане на тренинг за 

усъвършенстване на уменията за работа 

с различни платформи в помощ на 

обучението в ОРЕС и реална среда 

8 Октомври 
Членовете на 

МО по БЕЛ (7) 

без 

финансиране  

Приложение 2 по 

т.7.2, ал. 1 от 

правилата 

Семинар 

Предизвикателствата на електронното 

обучение и ролята на дигиталните 

устройства в учебния час 
8 Октомври 

Членовете на 

МО по 

математика (6) 

 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 
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Семинар 

Работа с Google Meet и новостите в 

приложението (за новоназначените 

колеги) 

 

8 Октомври 

Членовете на 

МО по 

информатика и 

информационни 

технологии (8) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Семинар 

Профилираната подготовка  по 

география и икономика –възможности за 

надграждане на компетентности при 

изучаване на Балканския регион 

8 

 
Октомври 

Членовете на 

МО по 

обществени 

науки и изкуства 

(10) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Дискусия 
Учителят  и дигиталните технологии – 

STEAM обучение 
8 Октомври 

Членовете на 

МО по 

обществени 

науки и изкуства 

(10) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7.2, ал. 1 от 

правилата 

Споделяне на 

добри 

практики 

Обмяна на добри практики чрез 

интердисциплинарни уроци и екипна 

работа 

8 Октомври 

Членовете на 

МО по 

информатика и 

информационни 

технологии (8) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7.2, ал. 1 от 

правилата 

Тренинг 
Практични и теоретични насоки и знания 

за новостите по системата IUPAC 

8 

 
Октомври 

Членовете на 

МО по природни 

науки и спорт(6) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7.2, ал. 1 от 

правилата 

Дискусия Екологията-начин на мислене 8 Октомври 

Членовете на 

МО по природни 

науки и спорт (6) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7.2, ал. 1 от 

правилата 

Тренинг 

Работа със  СмарТест -

https://www.facebook.com/SmarTest.bg/vid

eos/3295675847318605 

8 Октомври 

Членовете на 

МО по природни 

науки и спорт (6) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7.2, ал. 1 от 

правилата 

Тренинг 
Работа с платформата IZZI в часовете по 

природни науки за 8. клас  
8 Ноември 

Членовете на 

МО по природни 

науки и спорт (6) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7.2, ал. 1 от 

правилата 

Споделяне на Предизвикателствата на обучението по  Ноември Членовете на без Приложение 2 по 
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добри 

практики 

БЕЛ в условията на новата програма  8 МО по БЕЛ (7) финансиране т.7.2, ал. 1 от 

правилата 

Тренинг 

НВО по български език и литература в Х 

клас - подготовка и оценяване на 

учениците 

 

8 Ноември 

Членовете на 

МО по БЕЛ (7) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Лекция  

 

Обучение по чужд език чрез аудиране 8 

 
Ноември 

Членовете на 

МО по ЧЕ (9) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Споделяне на 

добри 

практики 

Споделяне на добри практики за 

успешно представяне на учениците на 

НВО 7 клас 

8 

 

 

Ноември 

Членовете на 

МО по 

математика (6) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Дискусия 

Профилираната подготовка по 

философия-трудности,  

предизвикателства, тенденции. 

 

8 

 

 

Ноември 

Членовете на 

МО по 

обществени 

науки и изкуства 

(9) 

 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Дискусия Кариера в ИТ сектора 8 Ноември 

Членовете на 

МО по 

професионално 

образование 

(8) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Дискусия 

Стимулиране на творческата активност 

на учениците в часовете по 

изобразително изкуство  

8 Декември 

Членовете на 

МО по 

обществени 

науки и изкуства 

(9)  

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Дискусия 

Експерименталната работа в часовете по 

химия и ООС– фактор за постигане на 

природонаучна грамотност и изпълнение 

на ДОС за учебното съдържание и 

оценяването на учениците 

8 Декември 

Членовете на 

МО по природни 

науки и спорт 

(3)  

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 
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Дискусия 

Постижения и трудности при 

подготовката на ученици за ДЗИ в XII 

клас 

8 Декември  

Членовете на 

МО по 

обществени 

науки и изкуства 

(9)  

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Практикум- 

тренинг 

Платформи за работа в часовете по 

математика 8 Декември 

Членовете на 

МО по 

математика  (6) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Тренинг 

Формиране на критическо мислене чрез 

четене и писане – един полезен и 

необходим опит 

8 Януари 

Членовете на 

МО по БЕЛ (7) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Практикум 

тренинг 

Изготвяне на седмично разписание и 

работа в платформата АSС 8 Януари 

Членовете на 

МО по 

математика  (6) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Семинар 
Нови функционалности на Google 

Workspace за 2022г 
8 Януари 

Членовете на 

МО по 

информатика и 

информационни 

технологии (8) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Тренинг 

Методът „Кроссенс“ като средство за 

активизиране на учениците в урока по 

история 

8 Януари 

Членовете на 

МО по 

обществени 

науки и изкуства 

(5) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Тренинг Програмирането в професиите 8 

 

 

Януари 

Членовете на 

МО по 

професионално 

образование 

(8) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Тренинг 

Ползата от практикуването на фитнес и 

бодибилдинг- комплексно развиване на 

цяло тяло 

8 Януари 

Членовете на 

МО по природни 

науки и спорт (4) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 
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Дискусия 

Използване на различни методи за 

оценяване в часовете по чужд език 

 

8 Февруари 

Членовете на 

МО по чужди 

езици (9) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Практикум 

тренинг 

Проектната дейност в часовете по 

математика в 5 и 6 клас 8 Февруари 

Членовете на 

МО по 

математика  (6) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Семинар 

Създаване на електронен урок и 

дигитално съдържание за учебния 

процес  

8 Февруари 

Членовете на 

МО по 

информатика и 

информационни 

технологии (8) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Тренинг 
Хранителни добавки в спорта Допинг и 

стероиди 
8 Февруари 

Членовете на 

МО по природни 

науки и спорт (4) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Семинар 

Изследване на медийната грамотност на 

учениците от горен курс на средното 

училище чрез медиен текст с висока 

степен на информативност 

8 Март 
Членовете на 

МО по БЕЛ (7) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Споделяне на 

добри 

практики 

 

 

Практики за усъвършенстване на 

рецептивните умения на учениците в 

часовете по чужд език 

8 Март 

Членовете на 

МО по чужди 

езици (9) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Семинар 
Изследователският подход в обучението 

по математика 8 Март 

Членовете на 

МО по 

математика  (6) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Семинар 
Вградени технологии и системи за 

управление 
8 Март 

Членовете на 

МО по 

професионално 

образование 

(8) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Семинар 
Ботев: Пренаписвания в поезията от 

20.век 
8 Март 

Членовете на 

МО по 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 
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български език и 

литература (7) 

Презентация 
Новите спортове в олимпийския 

календар 
8 Март 

Членовете на 

МО по природни 

науки и спорт (4) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Семинар 

 Практическото приложение на 

математиката в различни аспекти на 

човешката дейност 

 

8 Април 

Членовете на 

МО по 

математика (6) 

 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Семинар 
Използването на  Arc GIS в обучението 

по география и икономика 
8 Април 

Членовете на 

МО по 

обществени 

науки и изкуства 

(2) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Дискусия Защо програмирането е важно? 8 Април 

Членовете на 

МО по 

професионално 

образование 

(8) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Тренинг 

Оказване на първа долекарска помощ 

при нараняване, счупване и 

кръвотечение 

8 Април 

Членовете на 

МО по природни 

науки и спорт 

(10) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Семинар Тенденции и модели в образованието 8 Май 

Членовете на 

МО по БЕЛ (7) 

 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Семинар 

Работа по учебните програми по 

математика в 11 и 12 клас профилирана 

подготовка 
8 Май 

Членовете на 

МО по 

математика (6) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 
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Практикум 

тренинг 

 

Как работим в часовете по математика 

по модела 1:1 

8 

Май 

Членовете на 

МО по 

математика (6) 

 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Тренинг 

Кибер престъпления 8 Май 

Членовете на 

МО по 

информатика и 

информационни 

технологии (8) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

Обсъждане 

 

Учебните програми в XI и XII клас – 

трудности и предизвикателства– 

обсъждане 

8 

Юни 

Членовете на 

МО по 

обществени 

науки и изкуства 

(10) 

без 

финансиране 

Приложение 2 по 

т.7. 2, ал. 1 от 

правилата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Форма Организатор Тема 

Брой 

академ

ични 

часове 

Време на 

провеждане 

Целева група 

(брой участници) 

Финанс

иране 
Отчитане 
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Квалификационен 

курс 

“Дидаско 

груп” ЕООД  

Методика на обучението по 

Безопасност на движението по 

пътищата в V-VII клас, VIII-XII 

клас 

 

16 
Септември 

     6 - класни 

ръководители 

Делеги

ран 

бюджет 

Удостоверение 

Квалификационен 

курс 

Мениджър 

консулт 

Атестирането на педагогическите 

специалисти – процедура и 

инструменти за оценяване и 

самооценяване 

16 Ноември 

Учители с 

предстоящо 

атестиране (12) 

Делеги

ран 

бюджет 

фактура 

-платежно нареждане 
- банково извлечение 

-документ за 

проведено обучение 

Квалификационен 

курс 

РААБЕ 

България 

Първа долекарска помощ на 

работното място 
16 Декември 

МО по природни 

науки, 

Математика и 

ИТ (15) 

Делеги

ран 

бюджет 

фактура 
-платежно нареждане 

- банково извлечение 

-документ за 
проведено обучение 

Квалификационен 

курс 

Академия 

Школо 

„Приобщаващо образование“ – 

Стратегии за превенция отпадането 

на учениците 

16 Ноември 
Педагогически 

съветник 

Делеги

ран 

бюджет 

фактура 
-платежно нареждане 

- банково извлечение 

-документ за 
проведено обучение 

Квалификационен 

курс 

Академия 

Школо 
Управление на промяната 16 Ноември Директор 

Делеги

ран 

бюджет 

фактура 

-платежно нареждане 
- банково извлечение 

-документ за 

проведено обучение 

Квалификационен 

курс 

РААБЕ 

България 

„Мениджмънт на класа в класната 

стая“ 
16 Февруари 

Класните 

ръководители 

(28) 

Делеги

ран 

бюджет 

фактура 

-платежно нареждане 

- банково извлечение 
-документ за 

проведено обучение 

Придобиване на  

V ПКС 
 

  

 
Г. Иванова 

М. Витанова 

Лично 

финан-

сиране 

Свидетелство за 

ПКС 

Придобиване на  

IV ПКС 
 

  

Октомври 

Р. Джинев 

Е.Николова 

 

Лично 

финан-

сиране 

Свидетелство за 

ПКС 
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Придобиване на  

III ПКС 
 

  

Октомври 

 

С. Миладинова 

Ил. Станкова 

М. Стоянова 

А. Драгинова 

А. Кичукова 

Б. Вълчева 

Евгения Попова 

 

Лично 

финан-

сиране 

Свидетелство за 

ПКС 

Придобиване на II 

ПКС 

 

 

 

 

 

  

Октомври 

 

 

В.Станчева 

 

 

Лично 

финан-

сиране 

Свидетелство за 

ПКС 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет – Протокол №18/12.09.2022 г. 

Приложение: Правила за организирането и провеждането на квалификационната дейност и механизъм за 

финансова подкрепа.
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ПРАВИЛА 

 ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 
 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правилата регламентират реализирането на квалификационната дейност в  

ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев. Разработени са в съответствие със Закона за 

предучилищното и училищното образование /ЗПУО/  обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., 

в сила от 1.08.2016 г. и Наредба № 15  от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

1.2. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на 

усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за 

ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно 

развитие. 

1.3. Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист 

е насочено към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на 

образователните им резултати. 

1.4. Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 

повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на 

национално, регионално, общинско и училищно ниво. 

1.5. Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават 

квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване 

резултатите и качеството на подготовка на учениците. 

1.6. Директорът осигурява необходимите условия за повишаване 

квалификацията на  педагогическите специалисти. 

1.7. Повишаването на квалификацията е етап от непрекъснатата подготовка, в 

който чрез различни форми на следдипломно обучение се подпомага пълноценната 

професионална реализация на педагогическите кадри. 

1.8. Учителите имат право на участие в квалификационни форми, на 

професионално развитие и израстване и методически изяви. 

1.9. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се 

извършва от специализирани обслужващи звена, висши училища, научни организации 

и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от МОН.  

1.10. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се 

измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. 
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Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен 

стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

1.11. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си 

по програми на организациите в не по-малко от 48 академични часа за всеки период 

на атестиране. 

1.12. Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън ал. 1, 

се признава чрез квалификационни кредити от началника на съответното регионално 

управление на образованието /РУО/  след заявление на педагогическия специалист.  

1.13. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може 

да се организира и от училищата и от центровете за подкрепа за личностно развитие 

чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и 

национални програми. 

 1.14. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични 

часове /16 часа/ и за нея не се присъждат квалификационни кредити. 

1.15. Детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 

развитие са длъжни да осигуряват условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 в 

не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 

1.16. Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите 

специалисти може да придобиват професионално-квалификационни степени. 

1.17. Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио от 

педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от 

педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват 

активното му участие в реализирането на политиката на детската градина или 

училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и 

кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. 

Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с 

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

1.18. Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването 

на  педагогическия специалист. 

 

2. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ОБУЧЕНИЕ И 

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА  

 

2.1. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерното развитие. 
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2.2. Осигуряване на равен достъп до обучение на педагогическите кадри в зависимост 

от заеманата длъжност.  

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

възможности и интереси на служителите. 

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

повишаване на качеството на дейността на служителите.  

2.5. Прилагане на  придобитите знания, умения и компетентности от квалификацията в 

учебния процес. 

2.6. Адекватност  и актуалност на обучението. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

3.1. На педагогическия специалист се присъждат квалификационни кредити за 

повишаване на квалификацията в обучения, организирани от специализирани 

обслужващи звена, от висши училища, научни организации и обучителни организации 

и по одобрени програми от Информационния регистър на одобрените програми за 

повишаване квалификацията.  

3.2. Квалификационният кредит е измерител на времето, в което 

педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по 

програми на организациите по т. 3.1. 

3.3. Един квалификационен кредит се присъжда за:  

1) участие в обучение по програми на организациите по т. 3.1 с 

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

академични часа са присъствени;  

2) подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано 

издание; 

3) научна или научно-методическа публикация в специализирано издание. 
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3.4. За всеки период на атестиране всеки педагогически специалист е длъжен да 

придобие не по-малко от 2 (два) квалификационни кредита (не по-малко от 32 

академични часа) от участие в обучения за повишаване на квалификацията по 

програми на организациите по т. 3.1. 

3.5. 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. 

3.6. Повишаването на квалификацията в страната, в друга държава членка или 

трета държава, което се извършва от международни научни организации, 

неправителствени организации или от чуждестранни висши училища, разкрити в 

съответствие със законодателството на друга държава, въз основа на сключени 

междуправителствени спогодби, международни договори, по които е страна 

Република България или в изпълнение на международни програми и проекти, се 

признава от началника на РУО, като на лицето се издава служебна бележка за 

признаване на участие във форма за повишаване на квалификацията. Педагогически 

специалист, който желае да бъде признато участието му във форма за повишаване на 

квалификацията, подава заявление по образец до началника на РУО. 

3.7. Организационните форми за повишаване на квалификацията са: 

3.7.1. за продължаващата квалификация: 
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а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари; 

б) специализации, свързани с методическата, педагогическата, 

психологическата подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна 

област или с управление на образованието; 

в) професионално-педагогическа специализация; 

г) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори 

чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен 

професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни 

технологии и практики; 

д) 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; 

3.7.2. за вътрешноинституционалната квалификация: 

а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми; 

б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески 

проекти; 

в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения; 

г) споделяне на иновативни практики; 

д) вътрешноучилищни квалификационни курсове; 

е) семинари, тренинги, практикуми и др.; 

ж) споделяне на положителен професионален опит; 

з) обсъждане на заседания на методическите обединения на актуални тенденции 

и прилагане на иновативни технологии и практики по учебните предмети; 

и) видео прожекции; 

й) мултимедийно интерактивно обучение. 

3.8. Всеки педагогически специалист трябва да участва във 

вътрешноинституционални форми на квалификация, които са заложени в училищния 

план за квалификационната дейност, в плановете на методическите обединения и в 

месечни оперативни планове на училището, не по-малко от 16 академични часа 

годишно.  

3.9. Участието на педагогическите специалисти в различните форми за 

повишаване на вътрешноинституционалната квалификация и броя академични часове 
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се отразяват в Карта за отчитане на вътрешноинституционалната квалификация за 

всяка учебна година.  

3.10. Висше училище, в което се осъществява обучение за придобиване на 

професионална квалификация „учител“ може да сключва договор с училище, което 

определя условията и редът за организиране и провеждане на практическата 

подготовка, правата и задълженията на страните. 

Директорът на училището, който е сключил договор осигурява необходимите 

условия за самостоятелното участие на стажант-учители в образователния процес и в 

срок до 15 октомври предоставя на ректора на съответното висше училище: 

3.10.1. списък с учителите-наставници, с формираната им норма за 

преподавателска работа за съответната учебна година по групи или паралелки по 

класове; 

3.10.2. информация за броя стажант-учители, за които може да бъде осигурен 

учител-наставник. 

Учителят-наставник заема длъжността „старши учител“ или „главен учител“. 

Един „учител-наставник“ може да ръководи не повече от двама „стажант-

учители“. „Стажант-учителите“ осъществяват практическата си подготовка под 

непосредствено наблюдение и ръководство на „учител-наставник“ от училището, в 

което се провежда подготовката, и преподавател от висшето училище. 

⮚ „Учителят-наставник“ и „стажант-учителят“ подготвят план с график за 

съвместна работа във връзка с изпълнение на дейностите за времето, в което се 

провежда практическата подготовка. 

⮚ По време на практическата подготовка се води дневник, в който стажант-

учителят вписва конкретните дейности, наблюдаваните педагогически ситуации от 

образователно направление или учебни часове по учебен предмет или модул, 

изучаваните теми, изпълняваните практически задачи, използваните материали, 

методи и подходи, усвоените компетентности, възникналите проблеми, предложения и 

препоръки. Учителят-наставник вписва в дневника качествена оценка за изпълнението 

на възложените задачи, препоръките и постигнатия напредък. Учителят-наставник 

ръководи практическата подготовка на „стажант-учителя“. 
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4. УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

 Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите 

специалисти може да придобиват последователно следните професионално-

квалификационни степени (ПКС): 

⮚ пета професионално-квалификационна степен; 

⮚ четвърта професионално-квалификационна степен; 

⮚ трета професионално-квалификационна степен; 

⮚ втора професионално-квалификационна степен; 

⮚ първа професионално-квалификационна степен. 

4.1. 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. 

4.2. Във формите за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически 

кадри, които работят в училището през текущата учебна година, а  

новоназначените учители могат да заявяват участие след 6 месеца работа в ПМГ 

„Яне Сандански“. 

4.3. Педагогическите специалисти участват в обучения съгласно целите и 

приоритетите, очертани в Стратегията за развитие и другите нормативни 

документи на училището. След проведена външна квалификация учителите на 

безсрочни трудови договори е необходимо да прилагат придобитите знания, 

умения и компетенции в продължение на минимум две учебни години в ПМГ 

„Яне Сандански".  При напускане по собствено желание педагогическият 

специалист възстановява стойността на външната квалификация. 

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

квалификацията: 

4.3.1. по собствено желание; 

4.3.2. по препоръка на работодателя; 

4.3.3. по препоръка на експерти от РУО или МОН. 
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4.5. 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 с 

ЗПУО. 

4.6. 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. 

4.7. С предимство във формите за повишаване на квалификацията се включват 

педагогически кадри, които: 

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

нови държавни образователни стандарти и учебни програми за 

профилирана подготовка; 

4.7.2. преподават в клас, за който е предназначен квалификационният курс; 

4.7.3. заемат педагогическа длъжност, която е нова за образователната 

система; 

4.7.4. преминават на нова педагогическа длъжност; 

4.7.5. членове на КУТ. 

4.8. При обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет 

този, който е заложен в плана за квалификационната дейност и чието съдържание 

и тематика са ориентирани към новостите в образователната система.  

 

5. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА УЧАСТИЕ В 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

5.1. Допълнително заплащане на придобилите ПКС. 

5.2. Придобитата квалификация  - ПКС с лични финансови средства да се отчита при 

диференцираното заплащане на учителския труд. 

5.3. На педагогическите специалисти, които са  обучители във вътрешната 

квалификация, да се отчита тази дейност при диференцираното заплащане на 
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учителския труд. 

 

 6. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

6.1. Усъвършенстване на теоретичната и практическата компетентност на 

учителите и обогатяване на техните знания, умения и компетенции по подготовката и 

реализацията им в тяхната преподавателска дейност. 

6.2. Създаване и реализиране на изследователска, изпреварваща и дългосрочна 

квалификация за подсигуряване на образователната система с развит човешки ресурс, 

материална база и резултат от образователната работа с учениците. 

6.3. Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите 

специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за 

кариерното развитие. 

 

 

7. Отчитане на вътрешноинстититуционалната квалификация  

 

 7. 1. (1) Правила за осъществяване на вътрешноинституционалната квалификация: 

      1.1. Директорът на  ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев изготвя покана  до 

педагогическите специалисти за участие в организираната квалификация с фиксирани 

точни дата, място, тема, ръководител и часове на провеждане; (Приложение №1) 

      1.2. Към поканата е приложен списък с трите имена, длъжност и личен подпис 

на всеки участник в квалификацията. 

 

7.2. (1) След провеждане на квалификационната форма, ръководителят на формата 

попълва карта за отчитане в срок до 3 работни дни и я изпраща на директора на ПМГ 

„Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, за заверка и съхранение, заедно с пакета от 

пълната документация на проведената квалификация. (Приложение №2) 

1. Картата се заверява от директора с подпис и печат и се съхранява от него в 

специално организирана папка за вътрешноинституционалната квалификация. 

2. В картата задължително се отбелязва в рамките на колко академични часа е 

проведена квалификацията. 

3. Пакетът от пълна документация на всяка проведена вътрешноквалификационна 

форма се съхранява в папка  за вътрешната квалификация в институцията за всяка 

отделна учебна година.  

      

7. 3. (1) Форма на вътрешноинституционалната квалификация е и обмяната на 

добри практики чрез посещение на място на училища в страната.  
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(2) Отчитането на квалификационната форма се удостоверява с карта (Приложение 

3), която включва: 

1. Място на провеждане на квалификацията 

2. Дата на провеждане на квалификацията 

3. Начален и краен час на провеждането на квалификацията 

4. Брой академични часове 

5. Списък на участниците в квалификацията 

6. Подпис и печат на директора на ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев 

7. Подпис и печат на директора на приемащата институция. 

7. 4. (1) Форма на вътрешноинституционална квалификация е и въвеждащата 

квалификация.  

(2) квалификацията по ал.1 се провежда с цел адаптиране в образователната среда и  

методическо и организационно  подпомагане и е задължителна за педагогически 

специалисти, които: 

1. са постъпили за пръв път на работа в системата на предучилищното и 

училищното образование; 

2. са назначени на нова длъжност, включително и по управление на институцията; 

3. заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни 

години; 

4. ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми. 

7. 5. (1) За осъществяване на квалификацията по чл. 7.4 директорът на ПМГ „Яне 

Сандански“, гр. Гоце Делчев определя наставник на педагогическия специалист по 

чл. 7.4, ал. 2 до една учебна година. Наставникът подкрепя новоназначения 

педагогически специалист в процеса на адаптирането му в училищната среда и го 

подпомага методически и/или административно при изпълнения на задълженията му. 

(2) Преди започването на съвместната дейност наставникът и наставляваният  

попълват анкетна карта (приложение 4, приложение 5). 

(3) Между наставника и наставлявания се сключва споразумение за съвместна 

дейност (приложение 6).  

(4) Наставничеството се реализира съгласно индивидуален план-график за 

действие, изработен в съответствие с изведените дефицити и потребности на 

наставлявания (приложение 7). 

(5) За всяка реализирана дейност/дейности се изготвя протокол от срещата 

(приложение 8). 

(6) Наставническият цикъл приключва с попълване на анкета от наставника и 

наставлявания за оценка на програмата за наставничество (приложение 9, 

приложение 10). 

(7) Ежемесечно наставникът изготвя отчет (приложение 11). 
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8. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

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

календарна година и са в размер на 1,2 % от годишните средства за работна 

заплата на педагогическите специалисти.  

8.2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на 

училището. 

8.3. 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. 

8.4. 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. 

8.5. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-

квалификационна степен се заплащат от учителите. 

8.6. Планираните квалификации за непедагогическия персонал, както и квалификации, 

породени от промени в законодателната уредба, са за сметка на училищния 

бюджет. 

8.7. Част от средствата за квалификация на персонала да се предвидят за 

квалификационни курсове (обучение), свързани с промени в ДОС и/или учебни 

програми. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

9.1. Предложените правила се утвърждават от директора на училището и 

подлежат на актуализация при необходимост. 

9.2. Правилата са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол 

№18/ 12.09.2022 г. 
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Директор: 

/Елка Божикова/
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Приложение №1 към т.7. 1, ал. 1, т. 1.1 

 

 

ПОКАНА 
  

ДО ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ПМГ „ЯНЕ 

САНДАНСКИ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 

 
Уважаеми колеги, 

Най-учтиво Ви каним на организираната вътрешноинституционална 

квалификация. 

Тя ще се проведе при следните условия: 

Дата:  …………….. 

Място: …………… 

Тема: …………………………………………………………. 

Провеждащ квалификацията: ……………………………… 

Час на провеждане: от ………….. до ……………………… 
 

 

ЗАПОЗНАТИ: 

 

 

Трите имена на  педагогически специалист/ длъжност Подпис 

1………………………………………………. 

2. ……………………………………………… 

3. ………………………………………………. 

4. ………………………………………………. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Приложение №2 към т.7. 2, ал. 1 

 

КАРТА  

за отчитане на вътрешноинституционална квалификация 

за учебната …………… година 

 

 

Тема на 

квалификационната форма / 

наименование на 

програмата за обучение 

 

Организационна форма 

на предлаганата 

квалификация 

 

Дата на провеждане  

Място на провеждане  

Време на провеждане в 

академични часове и 

минути 

Начален час: 

Краен час:  

Общо времетраене на формата:  

Работни материали □Компютърна презентация 

□Писмена разработка 

□ Работни листове 

□ Дидактически материали 

Други:  

Място, където се 

съхранява пакета 

документация от 

проведената квалификация 

Заместник-дирекция ПМГ“Яне Сандански“, гр.Гоце Делчев 

 

Ръководител / отговорник 

за провеждането на 

квалификационната форма 

 

Участници – общ брой: Трите имена на участвалия педагогически специалист/ 

длъжност 

Подпис 

1. …………………………….. 

2. …………………………….. 

3. ……………………………… 

 

1

. 

2

. 

3

. 

 

 

Дата:…….............                                                     Потвърдил верността на вписаните данни:…………………… 

                                                                                                                                               (подпис и печат) 

                                                                             Директор на ПМГ„Яне Сандански“, гр.Гоце Делчев 
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Приложение №3 към т.7. 3, ал. 2 

 

 

 

 

КАРТА 
за отчитане на вътрешноинституционална квалификация 

при обмяна на добри практики чрез посещение на място  

 

1. Място на провеждане на 

квалификацията 

 

2. Дата на провеждане на 

квалификацията 

 

3. Начален и краен час на 

провеждането на 

квалификацията 

От: ……………. 

До: ……………. 

4. Брой академични часове  

5. Списък на участниците в 

квалификацията 

1. 

2. 

3. 

6. Подпис и печат на 

директора на ПМГ„Яне 

Сандански“, гр.Гоце Делчев 

 

7. Подпис и печат на 

директора на приемащата 

институция. 
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Приложение 4 към т.7. 5, ал. 2  

 

Анкетна карта за 

оценка на потребностите на наставлявания от наставника 

 

  Моля, изберете отговор, който според Вас най-близко показва нивото на 

необходимостта от помощ на наставлявания в областите, описани във всяка позиция. 

Възможните отговори 

A. Малко или няма нужда от помощ в тази област 

Б. Някаква нужда от помощ в тази област 

В. Умерена нужда от помощ в тази област 

Г. Висока необходимост от помощ в тази област 

Д. Много висока нужда от помощ в тази област 

 

1._____  Получаване на допълнителна информация за това, което се очаква от 

него като учител 

2._____  Познаване на нормативната уредба в сферата на предучилищното и 

училищно образование 

3. _____ Комуникация с директор 

4. _____ Комуникация с други педагогически специалисти в училището  

5. _____ Комуникация с родителите 

6. _____  Адаптиране към училищната култура 

7. _____  Организиране на учебната среда и управление на класната стая 

8. _____  Поддържане на дисциплината 

9. _____  Намиране на ресурси и материали 

10. _____Управление на времето 

11. _____Оценка на напредъка на учениците 

12. _____ Мотивиране на учениците 

 13._____  Работа с ученици в риск 

14. _____ Работа с изявени ученици 

15. _____ Запознаване и разбиране на учебните програми 

16 _____  Изготвяне на учебни програми по РП, ПП, ФП 

17. _____ Подготовка на изпитни материали 

18. _____ Работа с училищна и учебна документация 

19. _____ Работа с електронен дневник и електронни платформи  

20. _____ Използване на разнообразни стратегии, техники и методи на 

преподаване 

21. _____ Справяне със стреса 

22. _____ Оценка на труда на учителя 

23. _____ Съвместно преподаване 
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24. _____ Екипна работа 

Приложение 5 към т.7.5, ал. 2   

 

Анкетна карта за 

самооценка на потребностите на наставлявания 

 

Моля, изберете отговор, който най-близко показва нивото на 

необходимостта от помощ в областите, описани във всяка позиция. 

Възможните отговори 

A. Малко или нямам нужда от помощ в тази област 

Б. Някаква нужда от помощ в тази област 

В Умерена нужда от помощ в тази област 

Г. Висока необходимост от помощ в тази област 

Д. Много висока нужда от помощ в тази област 

1._____  Получаване на допълнителна информация за това, което се очаква от 

мен като учител 

2._____  Познаване на нормативната уредба в сферата на предучилищното и 

училищното образование 

3. _____ Комуникация с директор 

4. _____ Комуникация с други педагогически специалисти в училището  

5. _____ Комуникация с родителите 

6. _____  Адаптиране към училищната култура 

7. _____  Организиране на учебната среда и управление на класната стая 

8. _____  Поддържане на дисциплината 

9. _____  Намиране на ресурси и материали 

10. _____Управление на времето 

11. _____Оценка на напредъка на учениците 

12. _____ Мотивиране на учениците 

 13._____  Работа с ученици в риск 

14. _____ Работа с изявени ученици 

15. _____ Запознаване и разбиране на учебните програми 

16 _____  Изготвяне на учебни програми по РП, ПП, ФП 

17. _____ Подготовка на изпитни материали 

18. _____ Работа с училищна и учебна документация 

19. _____ Работа с електронен дневник и електронни платформи  

20. _____ Използване на разнообразни стратегии, техники и методи на 

преподаване 

21. _____ Справяне със стреса 

22. _____ Оценка на труда на учителя 

23. _____ Съвместно преподаване 
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24. _____ Екипна работа 

Приложение 6 към т.7.5, ал. 3 

 

 

 

 

Споразумение за съвместна дейност 

 

 

 

 

 

 Днес, ……………., в ПМГ„Яне Сандански“, гр.Гоце Делчев, между: 

 

 

…………………………………………… 

 …………………………………………… 

    (трите имена на наставника)      (длъжност)  

 

и 

 
…………………………………………… 

 …………………………………………… 

    (трите имена на наставлявания)                       (длъжност)  

 

 

като признават необходимостта от наставничество и сътрудничество в процеса на работа, с 

цел ускоряване процеса на адаптация на учители към организационната култура, към 

установените традиции и правила на поведение в образователната институция и овладяване и 

развитие на професионални компетентности се споразумяват за следното: 

 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

Наставник:         Наставляван: 
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Приложение 7   т.7.5, ал 4 

 

ПРИМЕРЕН ПЛАН-ГРАФИК ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО 

 

№ тема срок 

1. Работна среда (професионални отговорности, ангажименти и права, 

място на работа, налични ресурси, организационна структура). Канали 

за комуникация в училищната организация 

Октомври  

2. Училищна и учебна документация  Октомври  

3. Организиране на учебната среда и управление на класната стая Октомври  

4. Оценка на напредъка на учениците (текущо, срочно и годишно). 

Формиращо оценяване. 

Октомври  

 Взаимно наблюдение на уроци и структурен анализ. Самоподготовка и 

занимания по интереси. Структурен анализ на различните форми на 

работа. Съвместно преподаване 

Ноември 

Декември  

Януари  

 

6.  Техники и стратегии за консултиране на ученици и работа с родители Ноември  

7.  Правилен подбор на задачи и упражнения в урока и задачи и 

упражнения за самостоятелна работа /Правилен подбор на задачи и 

упражнения  за самостоятелна, индивидуална, допълнителна, групова и 

диференцирана работа   

Декември  

8. Намиране на ресурси и материали Декември  

9. Справки и формуляри за отчитане на резултатите от обучението  

/дейностите в края на срока/годината (попълване, анализ, обработка)/ 

 

10. Работа с деца с ученици, определени за допълнителна подкрепа – с 

хронични заболявания, в риск и с изявени ученици 

Януари  

11. Управление на дисциплината в паралелка/група. Стратегии за решаване 

на проблеми 

Октомври 

Ноември 

Декември  

Януари  

12. Възможности за прилагане на проектно базирано и 

интердисциплинарно обучение 

Ноември  

13. Споделяне на добри практики за прилагане на ИКТ и интерактивни 

методи. 

Януари 

14. Извънкласни и извънучилищни дейности. Дейности в извънучилищна 

среда  

Ноември  

15. Управление на времето и справяне със стреса Януари  

16. Инструменти и механизми за проучване нагласите на учениците за 

включване в групи от РП/ПП/ФП/занимания по интереси/спортни 

дейности/извънкласни дейности и др. 

Октомври  

17. Попълване на анкетна карта от наставника и наставлявания за оценка на 

менторската програма 

Януари 

18.  Заключителна среща Януари 
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Приложение 8 към т.7.5, ал. 5 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА СРЕЩА 

 

Дата: ______________________________ 

Какво важно нещо научихте днес? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Кое знание, умение или опит от наблюдавания урок ще използвате във Вашата 

работа? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Има ли нещо, което според Вас може да бъде направено по различен начин  в 

наблюдавания урок и в настоящата беседа? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 

Моля, довършете следното изречение:  

Бих желал/а да имам повече информация за или практика за ... 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Цялостна оценка, като 1 е най-ниската стойност, а 10 – най-високата (оградете 

една стойност). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение 9 към т.7.5, ал. 6 

Оценка на програмата за наставничество от наставника 

 

  Моля, отговорете на следните твърдения с помощта на скалата от 1 до 5, 

като 1 е неефективно, 2 – по-скоро неефективно, 3 – трудно ми е да преценя, 4 – по-скоро 

ефективно и 5 е ефективно. 

 

1. Почувствах се добре подготвен да бъда наставник, следвайки програмата за 

наставничество 

1  2  3  4  5 

2. Имах възможност да предоставя насоки за работа на наставлявания в следните сфери: 

● Планиране, подготовка и провеждане на урок 1    2    3    4    5 

● Оценяване на учениците    1    2    3    4    5 

● Мениджмънт на класа и класната стая  1    2    3    4    5 

● Стратегии, техники и методи на преподаване 1    2    3    4    5 

● Намиране на ресурси    1    2    3    4    5 

● Работа с деца в риск и с изявени ученици  1    2    3    4    5 

● Работна среда     1    2    3    4    5 

● Канали за комуникация    1    2    3    4    5 

● Училищна и учебна документация   1    2    3    4    5 

● Взаимодействие и работа с родители  1    2    3    4    5 

● Извънкласни и извънучилищни дейности  1    2    3    4    5 

3. Създадох условия за обратна връзка по време на съвместната работа 

       1  2  3  4 5   

4. Имах възможност да науча неща, които ми помагат да подобря собствената си работа и 

да усъвършенствам професионалните си компетентности 

       1  2  3  4 5 

5. Почувствах професионално израстване като учител 

1  2  3  4 5 

6. Най-полезните за мен теми бяха 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

7. Най-малко полезните теми за мен бяха 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

8. Моите предложения за подобряване на програмата за наставничество: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Пиложение 10 към т.7.5  ал. 6 

 

Оценка на програмата за наставничество от наставлявания 

 

Моля, отговорете на следните твърдения с помощта на скалата от 1 до 5, 

като 1 е неефективно, 2 – по-скоро неефективно, 3 – трудно ми е да преценя, 4 – 

по-скоро ефективно и 5 е ефективно. 

 

1. Почувствах, че наставника е добре подготвен и способен да бъде наставник  

1  2  3  4 5  

2. Получих достатъчно насоки от учителя-наставник в следните сфери: 

● Планиране, подготовка и провеждане на урок 1    2    3    4    5 

● Оценяване на учениците    1    2    3    4    5 

● Мениджмънт на класа и класната стая  1    2    3    4    5 

● Стратегии, техники и методи на преподаване 1    2    3    4    5 

● Намиране на ресурси    1    2    3    4    5 

● Работа с деца в риск и с изявени ученици      1    2    3    4    5 

● Работна среда     1    2    3    4    5 

● Канали за комуникация    1    2    3    4    5 

● Училищна и учебна документация   1    2    3    4    5 

● Взаимодействие и работа с родители  1    2    3    4    5 

● Извънкласни и извънучилищни дейности  1    2    3    4    5 

3. Получих полезна обратна връзка по време на съвместната работа 

       1  2  3  4 5 

4. Почувствах се комфортно на работното си място и мога свободно да потърся помощ и 

подкрепа от директор/заместник-директор/учители/други педагогически специалисти 

1  2  3  4 5 

5. Научих неща, които ми помагат за професионалното и кариерното ми израстване 

1  2  3  4 5 

6. Най-полезните за мен теми бяха 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

7. Най-малко полезните теми за мен бяха 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

8. Моите предложения за подобряване на програмата за наставничество: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Приложение 11 към т.7.5 ал. 7 

 

ОТЧЕТ 

За работата по програмата за наставничество за месец ………. 20... г. 

 

Наставник……………………………………………………………………………… 

Наставляван…………………………………………………………………………… 

 

І. Основна цел: Получените професионални знания да се превърнат в професионални 

компетентности чрез подходящо подбрани интервенции, така че след края на процеса на 

наставничество, педагогическите специалисти да могат да прилагат теоретичните знания на практика 

ІІ. Дейности и резултати от индивидуалния план-график за действие 

 

Д

ата 

Дейност - Акценти Резултати 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ІІІ. Сътрудничество с други организации, институции, лица …………………… 

 

ІV. Констатации и изводи: 

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

 

 

Наставник: 

 

 

Проверил и одобрил:  

Елка Божикова - Директор 

 


