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ПЛАН 
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

за учебната 2022/ 2023 година на 
ЧПГЧО „Езиков свят" 

УТВЪРЖДАВАМ: 
Директор: 

/Васи 

Настоящият план е изготвен на основаните на Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН, 
чл. 44, ал. 5 за статут и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти в съответствие със Стратегията за развитие на 
образователната институция, установените i потребности за повишаване на 
квалификацията, годишните средства за квалификация, правилата за организиране и 
провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с ПС, утвърдени 
от директора, които са част от настоящия план и възможностите за участие на 
образователните институции в международни и национални програми и проекти. 

1 .Създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване на учителите. 
2.Повишаване на квалификацията (научна, педагогическа, методическа) на 

педагогическите специалисти и ръководството на училището з'а подобряване качеството 
на работата им. 

3.Повишаване резултатите и качеството на подготовка на учениците. 
4.Овладяване и прилагане на подходящи методически подходи за развитие на 

индивидуалните потребности на всеки ученик. 

1.Проучване на потребностите от квалификация на педагогическия и ръководния 
персонал. 

2.Обобщаване на информацията и изготвяне на план за квалификационната дейност 
през годината. 

3.Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 
съдържание по предмети. 

4.Финансово обезпечаване на квалификационната дейност. 

I. ЦЕЛИ 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
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5.Реализиране на квалификационните дейности през годината. 
6.Отчет на проведената квалификационна дейност. 

III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

3.1 .Вътрешноинституционална квалификационна дейност 

№ ТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННА 
форма 

ВРЕМЕ на 
провеждане 

ЦЕЛЕВА ГРУПА 

1. Въвеждаща методически насоки IX.2022 Педагогически екип и 
ръководство 27 
човека 

2. Иновативни 
педагогически 
технологии в 
условията на 
училищното 
образование 

семинар IX./ Х.2022 Педагогически екип 
25 човека 

3. Решаване на 
конфликти, 
свързани с 
дисциплината и 
тормоза в училище 

семинар/тренинг XII.2022 Педагогически екип и 
ръководство 
27 човека 

4. Решаване на казуса 
„стрес". 

споделяне на иновативни 
практики 

11.2023 Педагогически и 
непедагогически 
персонал 
30 човека 

5. Личностно развитие 
на учителите 

споделяне на иновативни 
практики 

III. 2023 Педагогически екип 
25 човека 

6. Решаване на 
проблеми при 
ученици със 
специални 
образователни 
потребности /СОП/ 

споделяне на иновативни 
практики 

V.2023 Педагогически екип и 
ръководство 
27 човека 

7. Работа с родители и 
проблемни ученици 

споделяне на иновативни 
практики 

VI. 2023 Педагогически екип и 
ръководство 27 
човека 

8. Качества на 
работата по ЧЕО 
обучение на 
учениците 

споделяне на иновативни 
практики 

VI. 2023 Педагогически 
специалисти по ЧЕО 
6 човека 
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3.2. Външноинституционална квалификационна дейност 

№. ТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННА 
форма 

ВРЕМЕ на 
провеждане ЦЕЛЕВА ГРУПА 

1. Педагогическо 
взаимодействие: семейство-
образователна среда-
институция-общество 

семинар 
Организатор: 

МОН 
КНСБ 

XI.2022 Педагогически 
специалисти 

2. „Устойчива квалификация 
22/23" 

семинар 
ORAK ACADEMY 

Педагогически 
специалисти 

3. Развитие на компютърни 
идигитални компетенции -
модул НЕИСПУО 

семинар 
ORAK ACADEMY 

III.2023 

4. Съвременни и иновативни 
подходи за обучение -
STEM 

семинар 
ORAK ACADEMY 

IV.2023 

5. Развитие на компютърни и 
дигитални компетенции 
- модул Е-дневник) 

семинар 
ORAK ACADEMY 

IV.2023 

6. Проектно-базирано 
обучение в облака със 
средствата на ИКТ 

семинар 
ORAK ACADEMY 

IV.2023 

7. Киберсигурност, дигитално 
гражданство и превенция на 
рисковете на децата в 
мрежата 

семинар 
ORAK ACADEMY 

V.2023 

8. Дигитална геймификация в 
образованието 

семинар 
ORAK ACADEMY 

V.2023 

9. Мултиплициране на 
училищния опит и добрите 
практики 

работни срещи 
Организатори: 

Британски,Френски, и 
Японски културен 
институт, Гьоте 

Институт. Испански и 
Руски културен център 

VI.2023 

10 Сътрудничество и обмяна 
на добри практики 

Семинар/и 
18 СУ, 11-ра 

Английска и Френска 
гимназия, 

32 СУ, 47 СУ и др. 

целогодишн 
0 
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Приложение М1. 

ПРАВИЛА 
за организиране, провеждане и отчитане 

на вътрешноинституционалната квалификация 
през учебната 2022/ 2023 година 

Г.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Този документ определя правила за условията и реда за участие във 
вътрешноинституционалните квалификационни дейности на педагогическите 
специалисти в ЧПГЧО „Езиков свят". 

1.2.Правилата са изготвени съобразно изискванията на Закона за предучилищно и 
училищно образование /ЗПУО/. 

1.3.Участници в квалификационната дейност са: директор, заместник-директор, 
педагогически специалисти и непедагогически персонал. 

II. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ 

2.1.Квалификационната дейност се подбира съобразно актуалните промени в 
системата на предучилищното и училищното образование и адекватните потребности на 
учениците в училището. 

2.2.Всеки член на училищния персонал има равен достъп до обучение и 
квалификация, в зависимост от заеманата длъжност. 

2.3.Квалификационната дейност е съобразена с индивидуалните потребности, 
интереси и възможности на екипа на ЧПГЧО „Езиков свят". 

2.4.Квалификационната дейност е съобразена с необходимостта да се допринесе за 
повишаване качеството на обучението и другите дейности на екипа на ЧПГЧО „Езиков 
свят". 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

№. ЕТАПИ ВРЕМЕ на 
провеждане 

Ръководител/отговорник 
на провежданията 

1. Анализ на кадровия потенциал юни директор 
2. Проучване на потребностите от 

обучение 
август комисия 

3. Определяне на приоритетите на 
обучение 

август комисия 

4. Планиране на обучението август комисия/директор 
5. Приемане на план за 

квалификация 
септември педагогически съвет 

6. Финансово осигуряване на 
квалификационния процес 

целогодишно директор/участници 
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7. Организация и провеждане по график директор 
8. Анализ на проведената дейност юни комисия 

IV. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

4.1.Квалификационната дейност се ръководи от комисия, в чийто състав влизат 
представители на педагогическия и непедагогическия персонал и директор. 

4.2.Право на квалификация имат всички членове, работещи по трудови и граждански 
договори в ЧПГЧО „Езиков свят". 

4.3.Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва 
чрез система от квалификационни кредити и се установява с документ. 

4.4.0бучението и квалификацията могат да се извършват от обучителни организации, 
чиито програми са одобрени при условия и ред, определени от Закона за 
предучилищното и училищното образование /ЗПУО/. 

4.5.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. Измерва се в академични часове и за нея не се 
присъждат квалификационни кредити. 

4.6.Педагогическите специалисти, работещи на граждански договори, могат да 
представят документ за квалификационна дейност от основното работно място. 

V. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ ЗА 
УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

5.1.Професионално изявените служители се стимулират чрез система от подходящи 
форми, по предложение на директора. 

5.2.При достигане на определено ниво на квалификация педагогическите специалисти 
може да придобиват професионално-квалификационни степени. 

VI. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

6.1.Финансирането на квалификационната дейност, организирана и провеждана от 
сертифицирани институции се осигурява от дарения по волята на дарителя, средства от 
проекти и програми за квалификационна дейност. 

6.2.Когато сумата, определена за квалификационна дейност на даден служител 
надвишава финансовия лимит, финансирането става с личното участие на служителя. 

6.3.При изявено желание от страна на служител на училището за участие в 
квалификационна форма на собствени разноски, след съгласуване с директора, се 
предоставя тази възможност. 

Настоящият План за квалификационна дейност за учебната 2022/2023 година е приет 
на заседание на ПС с протокол № 14/ 07.09.2022 г. и утвърден със заповед № 827-108/ 
07.09.2022 г. на директора. 
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Приложение № 2. 

от 

ДО 
ДИРЕКТОРА 
НА ЧПГЧО „Езиков свят" 
гр. София 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за участие в квалификационен курс 

/три имена и длъжност/ 

учебно заведение 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Моля да взема участие в следната форма за квалификация: 

Наименование на форма за квалификация 
Вид 
Обучаваща институция 
Мотиви за избор на обучението 
Дата на обучението 
Обучение 
Настаняване 
Пътни разходи 
Брой преминати обучения за периода от 
2016 досега 

С уважение: Дата:.., 
София 


