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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Планът за квалификационната дейност в гимназията е неразделна част от годишния план на училището и е разработен в съот- 

ветствие със: 

• Стратегията за развитие на училището 

• Установените потребности за повишаване на квалификацията; 

• Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаващата 

квалификация, определяни ежегодно от Министерството на образованието и науката; 

• правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация съгласувани с педагогическия съ- 

вет и утвърдени от директора на институцията; 

Настоящият план е изготвен на основание ЗПУО и Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учители- 

те, директорите и другите педагогически специалисти 

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогически- 

те специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

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. 

Директорът осигурява необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. 

Повишаването на квалификацията е етап от непрекъснатата подготовка, в който чрез различни форми на следдипломно обучение 

се подпомага пълноценната професионална реализация на педагогическите кадри. 

Учителите имат право на участие в квалификационни форми, на професионално развитие и израстване и методически изяви. 
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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. 

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 профе- 

сионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

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 (4 години). 

Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове (16 часа) и за нея не се присъждат квалификацион- 

ни кредити. 

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 по- 

литиката на училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и пос- 

тигнатите резултати с учениците. 

Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист. 

 

 
II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

1. Aктуализиране и усъвършенстване на придобити и нови допълнителни компетентности, което осигурява съответствие с про- 

фесионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическият специалист, с резултата и препоръ- 

ките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика; 

2. Реализиране на политиката на училището за осигуряване напредък и подобряване на образователните резултати на учениците, 

за тяхната подкрепа и консултиране. Повишаване на мотивацията им за учене и постигане на положителни и трайни промени при 

овладяване на ключови знания, умения и навици с оглед на практическите им компетентности. 
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3. Усъвършенстване на професионалните им умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с 

динамиката на общественото развитие и образователни изисквания. 

4. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическият специалист в съответствие с професионалния профил на 

заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му раз- 

витие; 

5. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява, чрез разгръщане на творчеството и иновациите, както и за 

обмяна на добри практики и продължаваща квалификация през целия живот; 

 
III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване, и обучение чрез ефективно 

използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически прак- 

тики в образователния процес. 

2. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и 

проблеми. 

3. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети с цел покриване на ДОИ 

и развиване уменията на учениците за решаване на проблеми. 

4. Прилагане на по-атрактивни и иновативни методи в обучението, като се създават условия за: провокиране креативното мисле- 

не на учениците и формиране на умения за самостоятелно и конструктивно учене. 

5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съ- 

ответствие с новите образователни изисквания. 

6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите. 
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7. Да се подпомага работата на класните ръководители за изграждане на социални и граждански умения, инициативност, предп- 

риемачество и умения за отчитане на културните различия и извършване на доброволческа дейност сред учащите се. 

 
IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

1. Повишаване на квалификацията на учителите чрез дейности на национално, регионално и институционално ниво. 

2. Утвърждаване на методичното обединение като действена форма за самоусъвършенстване на учителите. 

3. Приложение на съвременните тенденции в образователния процес и при проверка и оценка на знанията, уменията и компетен- 

тностите на учениците. 

4. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания и умения. 

5. Повишаване качеството и ефективността на образователния процес. 

 
V. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА: 

Директорът упражнява контрол по отношение на изпълнението на плана за квалификационната дейност и участието на педагогичес- 

ките специалисти в квалификационните дейности на национално, регионално и институционално ниво. 

 
VII. ПОРТФОЛИО НА РЕАЛИЗИРАНА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Документацията на всяка проведена вътрешна квалификационна форма включва: 

1. Пакет на проведената вътрешна квалификационна форма: 

• покана/съобщение/уведомление до педагогическите специалисти за участие в организираната квалификация с фиксирани точни 

дата, място, тема, ръководител и часове на провеждане; 

• присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник в квалификацията, независимо от ролята му в кон- 

кретната форма; списъкът съдържа и задължителна информация за тема, дата, място и часове на провеждане на формата; 

• ксерокопие на работните материали от квалификацията на хартиен носител, а при желание и на електронен носител; 
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• финансова справка в свободен формат при изразходени средства за проведената форма за размножаване на обучителните матери- 

али на хартиен носител и/или CD, флумастери, флипчарт и други административни разходи; 

• брой участници. 

2. Карта за отчитане на вътрешноинстуционална квалификация за учебната година, в която се описва: 

• тема на квалификационната форма/наименование на програмата за обучение; организационна форма на предлаганата 

квалификация/; 

• дата на провеждане; 

• място на провеждане; 

• време на провеждане в астрономически часове и минути; 

• работни материали; 

• място, където се съхранява пакета документация от проведената квалификация; 

• ръководител/отговорник за провеждането на квалификационната форма. 

Документацията се съхранява в папка и/или класьор за вътрешната квалификация за всяка отделна учебна година. 

 
 

Приложение: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа. 
 

 

ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 

I. Общи положения 

Чл. 1. (1) Настоящите правила са разработени в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5, т. 5 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за ста- 

тута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и са съгласувани с ПС на ПТГ „Иван 

Райнов“, гр. Ямбол  - Протокол № 15/12.09.2019 г. 
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(2) С правилата се уреждат организирането, провеждането и отчитането на вътрешноинституционалните квалификационни дейности на 

педагогическите специалисти и включва механизъм за финансова подкрепа на участниците. 

Чл. 2. Правилата определят начина, реда и финансирането на професионалната квалификация. 

Чл. 3. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогически- 

те специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие в ПТГ „Иван Райнов“, гр. Ям- 

бол 

Чл. 4. Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване на квалификацията се договарят между директора на 

училището и обучаващата институция. 

II. Целева група в квалификационната дейност 

Чл. 5. Участниците в квалификационната дейност са директор, учители и други педагогически специалисти работещи в училище. 

III. Принципи и критерии 

Чл. 6. Квалификационната дейност трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да е адекватна; 

2. да е актуална; 

3. да е обвързана с професионалното и кариерното развитие на квалифициращия се; 

4. да осигурява равен достъп, в зависимост от заеманата длъжност; 

5. да е индивидуализирана – предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните възможности и интереси на служителите; 

6. да е ефективна – резултатите от обучението да допринасят за повишаване на качеството на дейността на служителите. 

IV. Етапи на реализиране на квалификационната дейност 

Чл. 7. Етапите за организацията и осъществяването на квалификационната дейност са: 

1. анализ на кадровия потенциал; 

2. идентифициране на потребностите; 
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3. определяне на приоритетите; 

4. планиране; 

5. финансово осигуряване; 

6. организиране и провеждане; 

7. анализ и оценка на ефективността. 

V. Правила за участие на педагогическите специалисти в квалификационната дейност 

Чл. 8. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно ниво се осъществява по план за квалификационната дей- 

ност на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година от комисията за квалификационна дейност (ККД), съгласува се с 

ПС и се утвърждава от директора. 

Чл. 9. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел: 

1. Да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност 

на педагогическите кадри. 

2. Да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и да съдейства за тяхното професи- 

онално развитие. 

Чл. 10. Квалификационната дейност на регионално и национално ниво се реализира със съдействието на РУО, специализирани обслуж- 

ващи звена от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и 

от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени и се съдържат в Националния регистър, публикуван на сайта на 

МОН. 

Чл. 11. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които работят в училището. 

Чл. 12. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията: 

• по собствено желание; 

• по препоръка на ККД; 
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• по препоръка на училищното ръководство или по препоръка на експерти от РУО и МОН. 

Чл. 13. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между педаго- 

гическите специалисти и директора на училището по реда на чл. 234 от КТ. Могат да се включат и допълнителни условия, присъстващи в 

документацията на училищно ниво. 

Чл. 14. 3а участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени директорът на училището осигурява пол- 

зването на поисканата от учителя част от редовния платен годишен отпуск за съответната година. 

Чл. 15. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически кадри, които: 

1. преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни образователни изисквания; 

2. заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на предучилищното и училищното образование; 

3. преминават на нова педагогическа длъжност; 

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

5. предходната учебна година не са посещавали такава квалификация. 

Чл. 16. При обявяване на повече от един квалификационен курс с приоритет се ползва този, който е заложен в плана за квалификацион- 

ната дейност и чието съдържание и тематика са ориентирани към новостите в образователната система. 

Чл. 17. При необходимост се осигурява на председателя на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата (УКБДП) 

участие в курс по безопасност на движението. 

Чл. 18. На представителя на комитета по условия на труд, приоритетно се осигурява курс на съответната тематика. 

VI. Мотивация и стимулиране на персонала за участие в квалификационни дейности 

Чл. 19. Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, имат право да ръководят дейности за повишаване 

на квалификацията на училищно равнище. 

Чл. 20. На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, се признава по-високо професионално равнище 

при оценяването и заплащането на труда по ред, определен от МОН. 
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Чл. 21. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез подходящи отличия. 

Чл. 22. Възможност за кариерно развитие. 

Чл. 23. Допълнително заплащане на придобилите ПКС. 

VIII. Механизъм за финансова подкрепа 

Чл. 24. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1,2 % от годиш- 

ния ФРЗ на педагогическия специалисти.(чл.35 от КТД) 

Чл. 25. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. 

Чл. 26. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения, сред- 

ства от проекти и програми за квалификационна дейност и др. 

Чл. 27. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия лимит за квалификация в учи- 

лището, финансирането става с лично участие на служителя. 

Чл. 28. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласува- 

не с директора на училището, дори и в учебно време, му се предоставя тази възможност. 

Чл. 29. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-квалификационна степен се заплащат от учителите или по 

програми разработени от МОН. 

 
Предложените правила са приети на заседание на педагогическия съвет с протокол №  14 от 14.09.2021 г. 
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ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 
Приет на заседание на педагогически съвет - Протокол № 9 от 13.09.2022 г. 

 
 

 
 

 
№ 

 
 

 
Тема 

 
Вид на ква- 

лификацията 
(на училищ- 

но/ регио- 
нално/ наци- 
онално ниво) 

Форма на квалифи- 
кацията 

(лектории, методи- 
ческо подпомагате, 
открити практики, 

споделяне на инова- 
тивни практики и т. 

н.) 

 
 

Целева 
група 

 
 

Брой 
учас- 
тни 
ци 

 

 
Период 

на про- 
веждане 

 
 

Брой акаде 
мич 

ни часо 
ве 

 
 

Обучаваща 
организация 

 
 

Финансира- 
не 

 
 

 
Отчитане 

1 Работата с 
електронния 

дневник 
НЕИСПУО 

На училищно 
ниво 

методическо подпома- 
гане 

Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

28 м.09..2022 
г. 

2 Вътрешно- 
институ- 
ционално 
обучение 

не е необхо- 
димо 

Приложе- 
ние № 1 и 
№ 2 

2 Използване и 
създаване на 
електронни 
ресурси в 
Microsoft 365 

На училищно 
ниво 

методическо под- 
помагане 

Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

28 м.10.2022г 
. 

6  Проект № 
BG05M2OP00 
1-5.001-0001 
„Равен достъп 
до училищно 
образование в 
условията на 
кризи“ 

 

3 Указания за 
новата учебна 
година - съве- 
щания с учите- 
ли по календа- 
ра на РУО 

на регионално 
ниво 

лектории Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

28 м.09- 
м.10..2022 
г. 

2 РУО Ямбол не е необхо- 
димо 

 

4 Въвеждаща 
квалификация 
за учители ПС , 
преподаващи 
в класове с 
нови специал- 

На училищно 
ниво 

методическо подпома- 
гане 

Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

28 10.2022   г. 
–   02.2023 
г. 

2 Вътрешно- 
институ- 
ционално 
обучение 

не е необхо- 
димо 

Приложе- 
ние № 4 и 
№ 5 
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№ 

 
 

 
Тема 

 
Вид на ква- 

лификацията 
(на училищ- 

но/ регио- 
нално/ наци- 
онално ниво) 

Форма на квалифи- 
кацията 

(лектории, методи- 
ческо подпомагате, 
открити практики, 

споделяне на инова- 
тивни практики и т. 

н.) 

 
 

Целева 
група 

 
 

Брой 
учас- 
тни 
ци 

 

 
Период 

на про- 
веждане 

 
 

Брой акаде 
мич 

ни часо 
ве 

 
 

Обучаваща 
организация 

 
 

Финансира- 
не 

 
 

 
Отчитане 

 ности          

5 Отчитане и 
анализиране 
на резултатите 
от входните 
нива по пред- 
мети в МО 

На училищно 
ниво 

резултати и анализи 
на проведени педаго- 
гически изследвания и 
постижения 

Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

28 м.10.2022 
г. 

2 Вътрешно- 
институ- 
ционално 
обучение 

не е необхо- 
димо 

Приложе- 
ние № 1 и 
№ 2 

6 Поддържаща и 
надграждаща 
квалификация 
за норматив- 
ната база на 
МОН 

На училищно 
ниво 

лектори Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

28 м.11.2022г 
. 

2 Вътрешно- 
институ- 
ционално 
обучение 

не е необхо- 
димо 

Приложе- 
ние № 1 и 
№ 2 

7 Прилагане на 
компетентнос- 
тият подход в 
обучението по 
предмети 

На училищно 
ниво 

споделяне на инова- 
тивни практики 

Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

28 м.11.2022 
г. 

2 Вътрешно- 
институ- 
ционално 
обучение 

не е необхо- 
димо 

Приложе- 
ние № 1 и 
№ 2 

8 Използване на 
иновативни 
методи за раз- 
виване на 
творческото 
мислене, та- 
ланта, емоцио- 
налната инте- 
лигентност на 
децата и уче- 
ниците 

На училищно 
ниво 

Лектории, 
Изнесено обучение 

Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

28 м.12.2022 
г. 

48 
3 квалифика- 
ционни креди- 
та 

Вътрешно- 
институ- 
ционално 
обучение 

От средствата 
за квалифи- 
кация на пе- 
дагогически- 
те специалис- 
ти, определе- 
ни в училищ- 
ния бюджет 
на стойност 
по допълни- 
телна оферта. 

-фактура 
-платежно 
нареждане 
- банково 
извлече- 
ние 
-документ 
за прове- 
дено обу- 
чение 

9 Взаимодейст- На училищно методическо подпома- Педагоги- 28 м.01.2023г 8/8 Вътрешно- не е необхо- Приложе- 
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№ 

 
 

 
Тема 

 
Вид на ква- 

лификацията 
(на училищ- 

но/ регио- 
нално/ наци- 
онално ниво) 

Форма на квалифи- 
кацията 

(лектории, методи- 
ческо подпомагате, 
открити практики, 

споделяне на инова- 
тивни практики и т. 

н.) 

 
 

Целева 
група 

 
 

Брой 
учас- 
тни 
ци 

 

 
Период 

на про- 
веждане 

 
 

Брой акаде 
мич 

ни часо 
ве 

 
 

Обучаваща 
организация 

 
 

Финансира- 
не 

 
 

 
Отчитане 

 вието учител- 
ученик – роди- 
тел и мерки в 
подкрепа на 
учениците 
с безпричинн 
и отсъствия. 

ниво гане чески спе- 
циалисти 

 .  институ- 
ционално обу- 
чение 

димо ние № 1 и 
№ 2 

1 
0 

PR, маркетинг 
и реклама на 
образовател- 
ните институ- 
ции - 

На училищно 
ниво 

Лектории, 
Изнесено обучение 

Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

28 м.01- 02 
..2023г. 

48, 3 квалифи- 
кационни кре- 
дита 

Вътрешно- 
институцио- 
нално обуче- 
ние 

От средствата 
за квалифи- 
кация на пе- 
дагогически- 
те специалис- 
ти, определе- 
ни в училищ- 
ния бюджет 
на стойност 
по допълни- 
телна оферта. 

 

1 
1 

Гражданското 
образование на 
учениците – 
инструмент за 
създаване на 
позитивна 
училищна сре- 
да 

На училищно 
ниво 

методическо подпома- 
гане 

Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

28 м.02.2023 
г. 

 Вътрешно- 
институ- 
ционално 
обучение 

не е необхо- 
димо 

Приложе- 
ние № 1 и 
№ 2 

1 
2 

Експеримен- 
тът в обучени- 
ето на учени- 
ците VІІІ – Х 
клас. (ПС по 
природомате- 

На училищно 
ниво 

методическо подпома- 
гане 

Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

4 м.02.2023 2 Вътрешно- 
институ- 
ционално 
обучение 

не е необхо- 
димо 

Приложе- 
ние № 1 и 
№ 2 
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№ 

 
 

 
Тема 

 
Вид на ква- 

лификацията 
(на училищ- 

но/ регио- 
нално/ наци- 
онално ниво) 

Форма на квалифи- 
кацията 

(лектории, методи- 
ческо подпомагате, 
открити практики, 

споделяне на инова- 
тивни практики и т. 

н.) 

 
 

Целева 
група 

 
 

Брой 
учас- 
тни 
ци 

 

 
Период 

на про- 
веждане 

 
 

Брой акаде 
мич 

ни часо 
ве 

 
 

Обучаваща 
организация 

 
 

Финансира- 
не 

 
 

 
Отчитане 

 матически 
науки), видео 
уроци 

         

1 
3 

Методика на 
обучението по 
БДП 

На училищно 
ниво 

вътрешноинституцио- 
нални дискусионни 
форуми 

Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

20 м.02.2023  Вътрешно- 
институцио- 
нално обуче- 
ние 

От средствата 
за квалифи- 
кация на пе- 
дагогически- 
те специалис- 
ти, определе- 
ни в училищ- 
ния бюджет 
на стойност 
по допълни- 
телна оферта. 

 

1 
4 

Мотивация на 
учениците за 
учене чрез 
сътрудничест- 
во и участие в 
проекти 

На училищно 
ниво 

вътрешноинституцио- 
нални дискусионни 
форуми 

Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

28 м.03.2023 2 Вътрешно- 
институ- 
ционално 
обучение 

не е необхо- 
димо 

Приложе- 
ние № 1 и 
№ 2 

1 Срещи на учи- На училищно методическо подпома- Педагоги- 13 м. 09-06 2 Вътрешно- не е необхо- Приложе- 
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№ 

 
 

 
Тема 

 
Вид на ква- 

лификацията 
(на училищ- 

но/ регио- 
нално/ наци- 
онално ниво) 

Форма на квалифи- 
кацията 

(лектории, методи- 
ческо подпомагате, 
открити практики, 

споделяне на инова- 
тивни практики и т. 

н.) 

 
 

Целева 
група 

 
 

Брой 
учас- 
тни 
ци 

 

 
Период 

на про- 
веждане 

 
 

Брой акаде 
мич 

ни часо 
ве 

 
 

Обучаваща 
организация 

 
 

Финансира- 
не 

 
 

 
Отчитане 

6 телите по об- 
щотехническа 
и специална 
подготовка с 
водещи компа- 
нии, с цел ин- 
формираност 
за новостите в 
бранша и об- 
мяна на опит 
със сродни 
училища 

ниво гане чески спе- 
циалисти 

 2022- 
2023 

 институ- 
ционално 
обучение 

димо ние № 1 и 
№ 2 

1 
7 

Справяне със 
стреса и нап- 
режението на 
работното 
място. 
Разрешаване 
на конфликти 
и овладяване 
на гнева и раз- 
дразнението. 

На училищно 
ниво 

вътрешноинституцио- 
нални дискусионни 
форуми 

Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

28 м. 03.2023 16 учебни часа, 
1 квалифика- 
ционен кредит 

Вътрешно- 
институ- 
ционално 
обучение 

не е необхо- 
димо 

Приложе- 
ние № 1 и 
№ 2 

1 
8 

Съвременен 
модел на учеб- 
ното занятие 
по практическо 
обучение (ПС 
по практическо 
обучение) 

На училищно 
ниво 

Споделяне на инова- 
тивни практики 

Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

8 м. 04.2023 
г. 

8 Вътрешно- 
институ- 
ционално 
обучение 

не е необхо- 
димо 

Приложе- 
ние № 1 и 
№ 2 

1 
9 

Споделяне на 
видео уроци в 
МО за споделя- 

На училищно 
ниво 

открити практики Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

28 Целого- 
диш 
но 

8 Вътрешно- 
институ- 
ционално 

не е необхо- 
димо 

Приложе- 
ние № 1 и 
№ 2 



16 
 

 

 
 
 

 
№ 

 
 

 
Тема 

 
Вид на ква- 

лификацията 
(на училищ- 

но/ регио- 
нално/ наци- 
онално ниво) 

Форма на квалифи- 
кацията 

(лектории, методи- 
ческо подпомагате, 
открити практики, 

споделяне на инова- 
тивни практики и т. 

н.) 

 
 

Целева 
група 

 
 

Брой 
учас- 
тни 
ци 

 

 
Период 

на про- 
веждане 

 
 

Брой акаде 
мич 

ни часо 
ве 

 
 

Обучаваща 
организация 

 
 

Финансира- 
не 

 
 

 
Отчитане 

 не на добри 
практики и 
опит по МО 

      обучение   

2 
0 

Участие на 
педагогически 
специалисти в 
обучения съг- 
ласно плана за 
квалификация 
на РУО 

На регионално 
ниво 

Тематичен курс по 
преподавания предмет 

Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

28 По план 
на РУО 

8/8 
1 кредит 

Обучаващи 
организации 

От средствата 
за квалифика- 
ция на педа- 
гогическите 
специалисти, 
определени в 
училищния 
бюджет 
600 лв. 

-фактура 
-платежно 
нареждане 
- банково 
извлече- 
ние 
-документ 
за прове- 
дено обу- 
чение 

2 
1 

Обучение за 
придобиване 
на по-висока 
ПКС 

На национал- 
но ниво 

Курс за участие в обу- 
чение за повишаване 
на квалификация 

Педагоги- 
чески спе- 
циалисти 

- м. 10.2022 
г. 
06.2023 г 

По програма ДИПКУ Собствено 
финансиране 

Свидетел- 
ство за 
ПКС 
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Списък на педагогическите специалисти в ПТГ „Иван Райнов“, 
гр. Ямбол през учебната 2021/2022 година 

 

 
№ Име и фамилия длъжност 
1. Емилия Христова Кремъкова 1. Директор, училище 

2.  
Радостинка 

 
Минчева 

 
Радева 

1. Заместник-директор, 
учебна дейност 

3.  
 

Валентина 

 
 

Енчева 

 
 

Стойкова 

1. Заместник-директор, 
учебно-производствена 
дейност 

4.  
 

Слав 

 
 

Георгиев 

 
 

Георгиев 

1. Ръководител на направ- 
ление "Информационни и 
комуникационни техноло- 
гии" 

5. Николина Николова Маркова 1. Учител методик 
6. Николай Тодоров Колев 1. Учител методик 
7. Ива Апостолова Караганчева 1. Педагогически съветник 

9.  
 

Мариана 

 
 

Калчева 

 
 

Калчева-Димитрова 

1. Учител, общообразовате- 
лен учебен предмет в гим- 
назиален етап 

10.  
 

Георги 

 
 

Недев 

 
 

Георгиев 

1. Старши учител, общооб- 
разователен учебен пред- 
мет в гимназиален етап 

11.  
 

Светла 

 
 

Тодорова 

 
 

Градева 

1. Старши учител, общооб- 
разователен учебен пред- 
мет в гимназиален етап 

12.  
 

София 

 
 

Живкова 

 
 

Цонева 

1. Учител, общообразовате- 
лен учебен предмет в гим- 
назиален етап 

13.  
 

Виолета 

 
 

Стоянова 

 
 

Йорданова 

1. Старши учител, общооб- 
разователен учебен пред- 
мет в гимназиален етап 

14. Йорданка Михайлова Недялкова 1. Старши учител, общооб- 
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№ Име и фамилия длъжност 

    разователен учебен пред- 
мет в гимназиален етап 

15.  
 

Радостина 

 
 

Ангелова 

 
 

Демирева 

1. Старши учител, общооб- 
разователен учебен пред- 
мет в гимназиален етап 

16.  
 

 

 
 
 

 
 

 

17.  
 

Виолета 

 
 

Добрева 

 
 

Бакърджиева 

1. Старши учител, общооб- 
разователен учебен пред- 
мет в гимназиален етап 

18.  
 

Радостина 

 
 

Стефанова 

 
 

Пехливанова 

1. Старши учител, общооб- 
разователен учебен пред- 
мет в гимназиален етап 

19.  
Ивелин 

 
 

 

 
  Петков 

1.Учител, общообразовате- 
лен учебен предмет в гим- 
назиален етап 

21.  
Даниела 

 
Димитрова 

 
Демирева 

1. Старши учител, теоре- 
тично обучение 

22.  
 

Костадин 

 
 

Стойков 

 
 

Василев 

1.Старши учител, теоретич- 
но обучение 

23.  
Живка 

 
Андонова 

 
Христова 

1. Старши учител, теоре- 
тично обучение 

24.  
Борислав 

 
Димитров 

 
Тропчев 

1. Старши учител, теоре- 
тично обучение 

25.  
Сийка 

 
Георгиева 

 
Попчева 

1. Старши учител, теоре- 
тично обучение 

26.  
Ивелин 

 
Господинов 

 
Костов 

1. Старши учител, теоре- 
тично обучение 

27.  
Красимир 

 
Стоянов 

 
Дочев 

1. Старши учител, практи- 
ческо обучение 

28.  
 

Йонка 

 
 

Стойчева 

 
 

Турлакова 

Учител, общообразователен 
учебен предмет в гимнази- 
ален етап 



19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
 
 

ПОКАНА 

ДО ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

 
 

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: 
№ Име и фамилия длъжност подпис 
1      

2      

3      
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Приложение № 2 

 
Списък на педагогическите специалисти, участвали във вътрешноучилищен квалификационен семинар на тема: 

„…………………………………………………………. “ 

Дата: …………….. 
Място: …………… 
Провеждащ квалификацията: ……………………………… 
Час на провеждане: от ………….. до ……………………… 

 
ЗАПОЗНАТИ: 
№ Име и фамилия длъжност подпис 
1      

2      

3      
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Приложение №3 
 

КАРТА 
за отчитане на вътрешноинституционална квалификация 

за учебната 2021/2022 година 

Тема на квалификационната форма:„ ............................................................................. “. 

Организационна форма на предлаганата квалификация- …………………………….. 

Дата на провеждане .......................... г. 

Място на провеждане- ………………………………………………... 

Време на провеждане в астрономически часове и минути: 

Начален час: .............. часа. 

Краен час: .......... часа. 

Общо времетраене на формата: ………….. 

Работни материали- ………………………………. 

Място, където се съхранява пакета документация от проведената квалификация- дирекция. 

Ръководител за провеждането на квалификационната форма: …………………………………. 

 
Участници – общ брой: ………………….. 

 
 

Потвърдил верността на вписаните данни: …………………… Дата: …………………... 
(подпис и печат) 

 
Емилия Кремъкова 
Директор на ПТГ „ Иван Райнов“- Ямбол 
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Приложение 4 
 

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, опи- 
сани 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 13. Работа с ученици в риск 

очаква от него като учител 14. Работа с изявени ученици 
2.   Познаване на нормативната уредба в сферата на предучилищ- 15. Запознаване и разбиране на учебните програми 

ното 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 

16 Изготвяне на учебни програми по РПП, ЗИП, ЗИПП , СИП 
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 
24.   Екипна работа 
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Приложение 5 
 

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 13. Работа с ученици в риск 

очаква от мен като учител 14. Работа с изявени ученици 
2.   Познаване на нормативната уредба в сферата на предучилищ- 15. Запознаване и разбиране на учебните програми 

ното 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 

16 Изготвяне на учебни програми по РПП, ЗИП, ЗИПП , СИП 
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 
24.   Екипна работа 
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