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  СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
 2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38,  

www.souphd.info, souphd@abv.bg 
             

 

 

ПРАВИЛА 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

     Квалификацията е етап в непрекъснатата подготовка, в който чрез различни форми на обучение 

се подпомага пълноценната професионална реализация на педагогическите кадри. 

   Правилата регламентират дейностите в реализирането на квалификационната дейност  в 

СЕУ  «Св. Паисий Хилендарски», гр. Дупница. 

     Целта на вътрешните правила е да се постигне промяна на професионалните нагласи и 

ценности на учителите в СЕУ  «Св. Паисий Хилендарски», гр. Дупница. 

Участници в квалификационната дейност 

1. Педагогически персонал – директор, зам.-директори по УД, учители, психолог, логопед, ресурсен 

учител. 

2. Непедагогически персонал - зам.-директор АСД, счетоводител, касиер, домакин, библиотекар. 

      Организационни форми: 

1. курсове - въвеждащи, тематични, комплексни и др.; 

2. семинари, професионални педагогически и психологически тренинги, 

школи, практикуми, лектории и др.; 

3.специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на 

педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на  образованието; 

4. професионално-педагогическа специализация; 

5. 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; 

6. форуми (конференции, конкурси, пленери и др.) за представяне на резултати от проучвания, 

изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри, иновативни 

практики или постижения. 

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg
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ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ: 

     1. Адекватност на обучението. 

     2. Актуалност на обучението. 

     3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие. 

     4. Осигуряване на равен достъп до повишаваща квалификация на персонала в зависимост от 

заеманата длъжност. 

     5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми  и курсове, съобразно личните 

възможности и интереси на служителите. 

    6. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за повишаване на 

качеството на дейността на служителите. 

ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

1. Анализ на кадровия потенциал. 

2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация. 

3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация. 

4. Планиране на обучението. 

5. Финансово осигуряване на обучението. 

6. Организиране и провеждане на обучението. 

7. Анализ и оценка на ефективността на обучението. 

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

1. Квалификационната дейност в училището се ръководи от Директора, ЗДАСД, ЗДУД, 

главните учители и председателите на методическите обединения. 

2. 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 в съответствие с политики и приоритети, 

определени в стратегията за развитието й, с установените потребности за повишаване на 

квалификацията на педагогическите специалисти, включително като резултат от процеса на 

атестиране, при отчитане и на годишните средства за квалификация и възможностите за участие в 

международни и национални програми и проекти. Директорът на училището след обсъждане в 

педагогическия съвет утвърждава правила за организирането и провеждането на вътрешно-

институционалната квалификация и за отчитането на участието на педагогическите специалисти в 

предлаганите форми за повишаване на квалификацията. 

3. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел: 
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 да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на 

професионалната компетентност на педагогическите кадри с резултатите и препоръките от 

атестацията им, както и с националната, регионалната, общинската и училищна политика; 

 да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за 

тяхното професионално развитие; 

 да е насочена към напредъка на учениците и подобряване на образователните им резултати; 

 създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява чрез разгръщане на 

творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики; 

 повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на  педагогическия 

специалист. 

4.  Квалификационната дейност на общинско, регионално и национално равнище се реализира със 

съдействието на РУО – Кюстендил, университети, колежи, квалификационни институции – ДИУУ, 

ДИПКУ, ДИКПО, НИОКСО, неправителствени организации, участие в проекти и програми за 

квалификационна дейност, одобрени при условията и по реда на Раздел ІІІ от ЗПУО. 

5.  Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които 

работят в училището. 

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

- по собствено желание; 

- по препоръка на работодателя; 

- по препоръка на експерти на РУО – Кюстендил и МОН. 

7.  Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудово-правни, 

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 Раздел ІІІ на Закона за предучилищното и училищно 

образование и Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

8.  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. Заявки за включване в процедура за придобиване на ПКС 

се подават до директора съгласно сроковете на обучаващите институции. 

9.  Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията по проект „Квалификация на 

педагогическите специалисти“ се включват педагогически кадри, които: 

- преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови ДОС; 

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

- преминават на нова педагогическа длъжност; 

- заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от 

три години. 
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10. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти чрез участие в кампаниите за 

изпълнение на Дейност 1 по проект "Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти" и Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие 

в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително 

провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-

квалификационна степен“ по проект „Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

11.  Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти  се измерва чрез система 

от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни 

кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

12. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на 

организациите, изброени в т. 4 за не по-малко от 48 академични часа за всеки период на 

атестиране. 

13. Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън изброените в т. 4, се 

признава чрез квалификационни кредити от началника на съответното регионално управление на 

образованието след заявление на педагогическия специалист при условия и по ред, определени с 

държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

14. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира 

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

национални програми. Вътрешно-институционалната квалификация се измерва в академични 

часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити. 

     (2) Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на квалификацията по ал. 1  не 

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

15. (1) За участие в обучения за повишаване на квалификацията по програми по чл. 43, ал. 2 от 

Наредба № 15/22.07.2019 г. на педагогическия специалист се присъждат квалификационни 

кредити. 

 (2) Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е 

обучавал за повишаване на квалификацията си по програми на организациите, изброени в т.4. 

 (3) Един квалификационен кредит се присъжда за: 

   а. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 

академични часа са присъствени; 

   б. подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано издание; 

   в. научна или научна-методическа публикация в специализирано издание. 
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 (4) Квалификационни кредити се присъждат от организациите и се удостоверяват с документ за 

допълнително обучение. 

 (5) За всеки период на атестиране всеки учител, директор или друг педагогически специалист е 

длъжен да придобие не по-малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за 

повишаване на квалификацията. 

 (6) Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програма, в която 

организацията предвижда не само присъствени часове, а предлага предварителна подготовка и 

консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се определя от общия брой  

академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено изискването на ал. 3 за броя 

присъствени академични часове. 

  (7) 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. 

 

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.Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и 

квалификацията си, както следва: 

3.1. по собствено желание; 

3.1. по препоръка на директора на училището; 

3.Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудово-правни, финансови 

и др.) се договарят между непедагогическите кадри и директора на училището по реда на чл. 234 

от КТ. 

 

МОТИВАЦИЯ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА УЧАСТИЕ В 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 
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1. Педагогическите кадри, придобили професионално – квалификационни степени, имат 

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

2. На педагогическите кадри, придобили професионално – квалификационни степени, се 

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

от МОН. 

3. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез подходящи 

отличия. 

4. Възможност за кариерно развитие. 

 

ОТЧИТАНЕ УЧАСТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ:  

1. Педагогическите специалисти, преминали външни квалификационни курсове (обучения, 

семинари, тренинги и др.), удостоверяват със сертификат участието си в тях и попълват карта за 

отчитане на извънучилищна квалификация (Приложение № 1); 

2. Педагогическите специалисти, участващи във вътрешноучилищни квалификационни форми 

(споделяне на добри практики, открити уроци и др.), удостоверяват участието си, като попълват:  

 покана за участие във вътрешноучилищна квалификация (Приложение № 2); 

 присъствен списък на участниците в квалификационна форма (Приложение № 3); 

 карта за отчитане на вътрешноинстуционална  квалификация (Приложение № 4) 

1. Отразяване на участието в квалификационни форми на педагогическите специалисти в Списък-

образец №1; 

2. Отразяване в регистър на квалификационната дейност 

3. Цялостната документация за планираната и проведена квалификационна дейност се съхранява в 

класьор, който съдържа:  

4. План за квалификационна дейност за съответната учебна година;  

5. Правила за квалификационна дейност за съответната учебна година; 

6. Списък на педагогическите специалисти; 

5. Папка с вътрешноинституционална квалификация по методически обединения и набор 

документи за вътрешноинституционалните обучения – разработките, които са използвани за 

обучението (презентации, работни материали, схеми, графики и т.н.) 

6. Папка с институционална квалификация с външен лектор; 

7. Папка – Квалификации, проведени/организирани от общини; 

8. Папка – Квалификации, организирани от РУО; 

9. Папка – Обучения по национална програма ,,Квалификация” и други национални 

програми; 

10. Папка – Квалификации, проведени във висши училища; 
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11. Папка – Квалификации , проведени от специализирани обслужващи звена; 

12. Папка – Квалификации, проведени от научни организации; 

13. Папка – Квалификации, проведени от институции в чужбина; 

14. Папка – Квалификации, проведени по оперативни програми; 

15. Папка – други форми за квалификация; 

16. Отчет за квалификационната дейност през съответната учебна година. 

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 

1. Годишните средства за квалификация на педагогическите специалисти се определят в 

размер не по-малък от 1,2 % от годишните средства за работна заплата на педагогическия 

персонал и се предоставят за включването на педагогическите специалисти в квалификационни 

курсове. 

2. Вътрешно-училищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. 

3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на 

бюджета на училището,  дарения по волята на дарителя, средства по проекти и програми за 

квалификационна дейност и др. 

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава 

финансовия лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично участие на 

служителя. 

5. При наличието на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен 

курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, му се предоставя тази 

възможност. 

6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-квалификационна 

степен се заплащат от учителите. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

   Постигане на положителни промени в квалификационната дейност: 

1. Промяна степента на мотивация на педагогическите кадри за включване в квалификационни 

форми; 

2. Повишаване нивото на  научната и методическата подготовка на педагогическите специалисти; 

3. Оптимизиране на педагогическата дейност и актуализация на научната и методическата 

компетентност. 

         

 

Правилата са приети на заседание на ПС на 03.09.2019 година  (Протокол № 14) и са утвърдени 

от директора на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница  
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със заповед №048/16.09.2019 г.  

 

 

Приложение № 1 

Г. Янев - Админ Д. Куйова – Регистър  А. Йорданова – Спр. кредити 

 

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

 

2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, 

www.souphd.info , souphd@abv.bg 

 

КАРТА 

за отчитане на извънучилищна квалификация 

за учебната …………….. година 

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

(име на участника; длъжност) 

Тема на квалификационната 

форма 

 

Вид на квалификационната 

форма 

 

Време на провеждане  

Място на провеждане  

Продължителност  

Обучител – име, фамилия, длъж-

ност в обучителната организация 

 

Заплатена сума  

Източник на финансиране  

Работни материали  

Придобити знания и умения  

Получен документ сертификат № 

…/……………(дата) 

 

Брой кредити  

Наименование на оперативната 

програма 

 

Обучителна организация от Ин-

формационния регистър на МОН  

/наименование/ 

 

Висше училище /наименование/  

http://www.souphd.info/
http://www.souphd.info/
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Специализирано обслужващо 

звено /наименование/ 

 

Научна организа-

ция/наименование/ 

 

Обучителна институция в чуж-

бина /наименование/ 

 

Други – обучителна организация  

Обучението е по оперативна 

програма …. /посочете/ 

 

Обучителна организация от Ин-

формационния регистър на МОН  

/наименование, № на заповедта, с 

която е утвърдена програмата/ - 

ИВ, община, РУО, НП 

 

 

Изготвил: .………………………………………………………………………………….. 

Име, фамилия, подпис 

Дата …………………………………………………………………………………………. 
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Приложение № 2 

 

          СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, 

www.souphd.info , souphd@abv.bg 

 

 

П О К А Н А 

за участие във вътрешноучилищна квалификация 

 

 

                    Уважаеми колеги, 

             СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“/ МО ……………………………./ Ви кани да присъст-

вате на организирана квалификационна форма – обучение на тема 

„……………………………………“ 

 

Дата: …………….. г. 

 

Място: ……………. 

 

Тема: „………………………..“ 

 

Ръководител: ………………………………………. 

 

Часове на провеждане: от …… часа до  ………… часа. 

 

 

                                                         Отговорник на провеждането 

                                        на квалификационната форма:…………… 

                                                                                  /…………………/ 

 

 

 

http://www.souphd.info/
http://www.souphd.info/
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Приложение № 3 

 

          СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, 

www.souphd.info , souphd@abv.bg 

 

 

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК 

на участниците в квалификационна форма 

 

Тема: „………………………………….“ 

 

Дата: ………………………..  

Място: ……………………… 

Часове на провеждане: от ……. часа до …… часа. 

 

 

№ Трите имена Длъжност Личен 

подпис 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

                                                                    

 

 

                                                                    Отговорник на провеждането 

                                                                    на квалификационната форма:…………… 

                                                                                                                   /…………………/ 

http://www.souphd.info/
http://www.souphd.info/
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Приложение № 4 

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, 

www.souphd.info , souphd@abv.bg 

 

КАРТА 

 за отчитане на вътрешноинстуционална  квалификация 

 за учебната 2018/2019 година 

Тема на 

квалификационната фор-

ма/наименование на прог-

рамата за обучение 

„…………………………………………………………………“ 

 

Организационна форма на 

предлаганата квалификация 

Открит урок/Споделяне на добри практики и т.н. 

Дата на провеждане ………… 

Място на провеждане ………… 

Време на провеждане в аст-

рономически часове и ми-

нути 

Начален час: ………. 

Краен час: ……….. 

Общо времетраене на форма: 

Работни материали  Компютърна презентация 

 Писмена разработка 

 Работни листове 

 Дидактически материали 

Други: 

Място, където се съхранява 

пакета документация от 

проведената квалификация 

Кабинета на заместник-директора УД – Анелия Йорданова 

Ръководител/отговорник за 

провеждането на квалифи-

кационната форма 

Анелия Йорданова 

 

Участници –  

общ брой: 

Трите имена на участвалия педагогически спе-

циалист 

Длъжност 

 1.    

2.    

3.    

 

Потвърдил верността на данните:........................    Дата:............. 

             (подпис и печат) 

Виолета Инкьова 

http://www.souphd.info/
http://www.souphd.info/
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Директор на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница 


